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مقدمة
احمدـهـربـالعامن،ـوالصاةـوالسامـعىـسيدناـممدـخاتمـالنبين،ـوعىـآلهـ

ـالدين. ـإىـيوم ـبإحسان ـتبعه وصحبهـومن
وبعد،

فإّنـااشتغالـيـبيانـعقيدةـاإسامـمنـأهِمـاأمور،ـوتوضيحهاـبأدلتهاـبالقدرـ
الذيـُيطاقـهوـمنـاأمورـاحسنةـامطلوبةـيـكلـزمانـومكان،ـوذلكـأنـالبيانـأصلـ
التكليف،ـوالتكليفـيـأصلهـحسٌن،ـوالبيانـيساعدـالناسـعىـتدُبرـاحقـوالتمُسكـبهـ
بقدرـالطاقةـالبرية.ـوقدـبذلـأعامـالعلاءـمنـامتقِدمنـوامتأِخرينـيـهذاـاأمرـاجللـ
جهوَدهم،ـوقامواـبكتابةـتأليفاتـرفيعةـامستوى،ـعاليةـالقدر،ـماـزالـالناسـحتىـاآنـ
القيامـباـأمرهمـبهـ يثيبهمـعناـخرًا،ـفقدـحاولواـ يستفيدونـمنها،ـوندعوـاهـتعاىـأنـ
ـأحدًاـ ـالصاةـوالسام،ـوأَدواـماـعليهمـبحسبـماـوسعهمـاأمر،ـواـنظُن رسولـاهـعليه
يعتقدـوجوبـالوقوفـعندماـوقفوا.ـوماـكانـالناسـلنـيزالواـمتاجنـإىـإعادةـالبيانـ
بحسبـماـيناسبـكلـعرـمنـالعصور،ـوذلكـبحسبـماـيطرأـعلهمـمنـاإشكاات،ـ
وأمورـ العقيدةـ كتابةـرحـ ُتعادـ أنـ الروريـ منـ كانـ فقدـ اأحوال،ـ وتغُرـ والوقائع،ـ
امسائلـمرةـأخرى،ـبحسبـماـ ُتبَحثـ أهَله،ـوأنـ يفيدـ ماـ اإيان،ـيـكلـزمانـبحسبـ
يائمـأهلـالعر،ـفإنـهذاـأنفعـبإذنـاهـتعاى،ـويساعدـيـالوصلـبنـجهودـامتقِدمنـ
ـالعمليةـيـعرـمنـالعصور،ـأنـ ـأاـتتوقفـهذه ـامقام: ـنرجوهـيـهذا ـما وامتأِخرين.ـوكُل
ـاحياةـ ـفلنـيبلغـالناسـيـهذه ـالدينـللناس، توقفهاـاـيعنيـإاـأنـهناكـتقصرًاـيـبيانـأمور

ـمستغننـعنـالبيان.ـ ـيكونونـفيها ـدرجًة الدنيا
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ـمطَولة،ـصارتـمراجعـ ـالسبيل،ـفبعضهمـكتبـكتبًا وقدـسلكـالعلاءـمسالكـيـهذا
يـباها،ـواختلفتـطرقهمـيـالتأليفـمنـااعتادـعىـاأدلةـالعقليةـوالنقليةـبحسبـماـ
ـبأقرـسبيل،ـوبعضهمـ ـتفيدـطاهاـماـحتاجون رأوهـمناسبًا.ـوبعضهمـكتبـكتبًاـمتوّسطة
كتبـكتبًاـخترةـليستعنـهاـالناسـعىـتذكارـاأحكام،ـوإحكامـالتصُورات،ـوتزينـ
ـبإذنـاهـتعاى.ـومنـالكتبـامختَرةـ ـمنهاـيـأقرـزمان، ـمنـااستفادة ـوليتمّكنوا اأفهام،
صغرةـاحجم،ـكتابـالعقيدةـالَطَحاوية،ـامساةـببيانـعقيدةـأهلـالسنةـواجاعة،ـلإمامـ
ـاهـتعاىـعنـامسلمنـخرـ ـالَطَحاويـأثابه ـأيـجعفر ـاحافظـامحِدثـالفقيه، ـالشهر، اهام
اجزاء،ـوقدـتقّبلـالعلاءـكتابهـهذاـوانترـااعتادـعليهـوالعزوـإليه،ـواهتمـبهـأهلـالسنةـ
أياـاهتامـيـكلـزمانـمنـاأزمان،ـواستفادـمنهـالناسـعىـاختافـطبقاهمـيـالعلمـوماـ

يزالونـبفضلـاهـتعاى.ـ
ـأنـحاولـبعضـالناسـمنـامخالفنـأهلـ ـامتوقع ـامثابة،ـفمن ـالكتابـهذه وماـكان
السنةـتأويلـكامهـوإعادةـرحهـبطريقةـتوهمـأنهـموافٌقـهمـغُرـخالف،ـفأقدمـبعضهمـ
ـبحيثـ ـباـاـيستفادـمنـنظمـكامه، ـبعضها ـمسائله،ـوأَولوا عىـكتابةـروحـعليه،ـوعاجوا
رفوهاـعنـمقصدهـومرامه،ـفخطرـيـبايـمنذـسنواتـأنـأكتبـرحًاـأعالجـفيهـبعضـ
أهمـهذهـاأمورـمعـااهتامـقبلـذلكـببيانـمعايـألفاظه،ـوتفصيلـأحكامه.ـوقدـقمتـ
ـمعـأنـاشتغايـبهـ ـمنذـحوايـتسعـسنوات، ـالرحـعليهـأولـمرة بفضلـاهـتعاىـبكتابةـهذا
ـاانشغالـوضيقـالوقتـحالـ ـكثرة ـولكّن ـتعليقاٍتـعىـكثٍرـمنـمواضعهـسبقـذلك، وكتابة
ـلطابـالعلمـيـذلكـالوقت،ـوامتدـزمانـتركهـ ـمائمة ـبطباعتهـوتقديمهـهيئة دونـأنـأقوم
بسببـاانشغال،ـمعـالتشُوفـإخراجه،ـوكثرةـسؤالـطابـالعلمـلذلك،ـإىـأنـتيرـ
القيامـبمراجعتهـيـفرةـمنـالزمان،ـفعزمتـعىـعدمـتضييعـهذهـالفرصة،ـمعـماـأعانيهـ
منـكثرةـاأشغال،ـوتشتتـالبال،ـإاـأننيـاعتقاديـبحسنـهذاـالصنيع،ـفَرغتـشيئًاـمنـ
ـفخرجـبفضلـاهـتعاىـعىـ ـإليه، ـمراجعته،ـوإضافةـماـحسنـإضافته ـأطقت، ـبقدرـما وقتي،
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ماـتراهـبنـيديك،ـوأدعوـاهـتعاىـأنـتكونـصورتهـاحاليةـوافيًةـبيءـمنـامقصود،ـومعـ
ـيقاربـويسِددـبحسبـ ـأنـعملـاإنسانـاـيلوـمنـنقص،ـوامجتهد ذلكـفإننيـأجزمـمامًا
الطاقة،ـوأدعوـاهـتعاىـأنـتتوافرـفرصةـأخرىـيـمقتبلـالزمانـأعيدـفيهـالنظر،ـوأممـماـ
فيهـمنـنقص،ـوأجنبـماـقدـيكونـوقعـمنـخطأـمنـغرـقصٍدـمني،ـوذلكـبااستعانةـ
باـيصلنيـبإذنـاهـتعاىـمنـاقراحاتـطابـالعلمـوالعلاءـوماحظاهم،ـوامرءـبأخيهـ

يستعن.ـ
وقدـوضعتـنصَبـعينيـيـأثناءـعملـالرح:ـأنـحصلـطالبـالعلمـعىـقدرـ
ـمنـالكتبـيـشتىـ ـلكثٍر ـالرحـعنـمراجعاٍت ـبنـيديه،ـوأنـيستغنيـهذا كبرـمنـمطلوبه

امطالبـاللغويةـوالتفسرية،ـواخافية.
ـالتالية:ـ ـالكتابـعىـاأمور وحرصتـيـهذا

أواً:ـرحـألفاظـامتن،ـواستخاصـمعانيهـمنـنظمها،ـباـيناسبـدااتـاللغةـ
ـالطاقة،ـوقدـاستعنتـيـذلكـبالروحـامطبوعةـ ـبقدر ـبدونـتعُسفـواـتكُلف، وقوانينها،
امعتَمدةـهذاـامتنـاجليلـمثلـرحـالعّامةـاإمامـأكملـالدينـالبابري،ـوالعّامةـالشيخـ

ـأودعُتـيـرحيـخاصةـماـذكروه.ـ ـالغنيمي،ـوقد ـالغني عبد
ـالكتابـوالسنة،ـ ـالكافيةـمن ـباأدلة ثانياً:ـقمتـبااستدالـعىـامطالبـواأحكام
ـفقدـيكونـاأليَقـهذهـ ـالعقلية، ـالرحـعىـالتطويلـوالتعُمقـيـاأدلة ومـأعّرجـكثرًاـيـهذا

البحوثـكتٌبـأخرى.ـ
ـرأيتـ ـالطحاوية،ـما ثالثاً:ـحرصتـعىـمناقشةـبعضـالّراحـوامعِلقنـعىـالعقيدة
أنهـابتعدـعنـمرادـالشارح،ـوملـألفاظهـعىـغرـمعانيهـامفهومةـمنه،ـودّللُتـعىـذلكـ
باأدلةـالكافية.ـوهذهـالطريقةـتزيدـيـمساعدةـطالبـالعلمـوالباحثـعىـالتعُمقـيـفهمـ
ألفاظـامتن،ـفامقارنةـبنـآراءـالناسـطريقةـمنـالطرقـامعتمدةـيـالفهم،ـوااقرابـمنـ
ـالكّتابـوالّراحـ ـالطريقةـردودًاـوحلياتـلكامـهؤاء الرأيـاأصوب.ـوقدـتقتيـهذه
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ـالكتابـعنـمقصده،ـ ـاأسلوبـُيِرُج ـالقارئـأّنـهذا ـيظُن ـامتقّدمن.ـوقد منـامعارينـأو
ـفإنـامقارنةـوامعارضةـ ـكانـامقصودـماولةـحقيقـمعايـامتن، ـّما ـإىـأنه ولكنيـأرجوـأنـيتنّبه
يـبعضـامواضعـمقَرَحاتـاآخرينـمناسٌبـهذاـامطلوب،ـفمقارنةـالطرائقـمفيدةـجدًاـ
ـوأحلُتـيـبعضـالتفاصيلـ لطالبـالعلم،ـوحاولتـانـألتزمـيـذلكـكلهـطريقةـاإنصاف،
ـامناسبـإيرادـتلكـالتفاصيلـهنا،ـ ـأنهـمن ـأَر ـأّلفُتهاـيـمسائلـخاصة،ـم وامواضعـعىـُكُتٍب

ـالقارئـاحريصـعىـطلبـالعلم.ـ معتِمدًاـعىـمة
ـالتوحيدـ ـامبحوثةـيـعلم رابعاً:ـحرصتـعىـالتفصيلـيـمموعٍةـمنـامسائلـامهمة
ـامصنفـها،ـوقمتـبرحهاـرحًاـ ـالكتابـإىـآخره،ـوذلكـبحسبـمواضعـذكر ـأول من
مفَصاًـنوَعـتفصيل،ـمستداًـعليهاـباأدلةـامناسبة،ـواستأنستـبكامـأهلـالعلمـيـبيانـ
ـالبابـ ـفاـوجدـمنـتقصرـيـهذا ـالعزو،ـواحرصـعىـاأمانةـيـالنقل، ـالعلوم،ـمع مسائل
ـمنـ ـمنـيدلنيـعىـيء ـإليها،ـوسوفـأكونـشاكرًا فمحموٌلـعىـاخطأـوالتقصرـباـقصٍد

ـاأجرـمنـاهـتعاى،ـوااعرافـمنيـباجميل.ـ ذلكـلنعملـعىـتصويبه،ـوله
ـمهٌم،ـفهوـمدعاةـإىـالتقاربـ ـالنقاشـمعـامخالفـأمٌر واـبَدـمنـأنـيتنبهـالقارئـإىـأَن
ـالنقاشـقائًاـعىـأسسـعلمية،ـ ـإذاـكان والتحابب،ـوليسـإىـالتباغضـوالتباعد،ـخصوصًا
ـاابتعادـعنـ ـلستـمعـمنـيرىـرورة ـملتزمة،ـومـيكنـمتعِسفًا،ـواـمتكَلفًا،ـوأنا ومنهجية
مناقشةـامخالفنـوماورهم،ـبحجةـأنـهذاـيوِلدـالتنازعـوااختافـامذموم،ـفإنـإمالـ
ـمنـمناقشتهـوماورتهـوالردـعىـماـ ـــيـنظريــ ـله ـأشُدـظلًا ـاالتفاتـإليه كامـاآخرـوعدم
ـبامعروفـوالنهيـعنـامنكر،ـولعمريـ ـبالتعاونـعىـاخر،ـواأمر ـمنه،ـوقدـُأمرنا اـنرتضيه
فإنـمناقشةـامخالفنـهيـمنـهذاـالباب،ـوأدعوـاهـتعاىـأنـيقّدرناـعىـاالتزامـبآدابـ

ـالباب.ـ ـيقّدرناـعىـالراجعـفياـخالفناـفيهـعنـهذا النظرـوالبحث،ـوأن
بعضًا،ـأنـهذاـهوـ يراجعـبعضهاـ أنـ إىـ دائًاـمتاجًةـ واأمةـاإسامية،ـستظلـ
السبيلـاأكرـللتعاونـوالتكامل،ـوامسلمـمرآةـأخيه،ـوامفروضـفيمنـرأىـعندهـشيئًاـ
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يستلزمـالراجعـأنـيراجع،ـأنـاأمرـدين،ـاـعصبية،ـواـقومية،ـوليسـهوـنزاعًاـعىـ
ـبلـ ـالبر، ـفالدينـيّتسعـجميع ـإاـعىـمموعةـمنحِرةـمنـالناس، ثروةـاـيمكنـتوزيعها
هوـأنزلـلذلك،ـوكّلاـَوِسْعناـبعَضناـالبعضـيـالوفاقـواخاف،ـكانـذلكـأعونـلناـعىـ
اإنجازـاإجاي،ـوإذاـمـيتمّكنـامسلمونـمنـإعطاءـمثالـناجحـللمراجعةـوامناقشةـبنـ
ـأمرهمـ ـإليهمـكا ـالدين أنفسهمـفكيفـسيكونونـُمقنِِعنـلغرـامسلمنـعندماـحملونـهذا

ـأفضلـالصاةـوالسام.ـ ـالكريمـعليه اهـجّلـشأنهـورسوله
وأشكرـكَلـمنـساعدـيـإخراجـهذاـالكتاب،ـفقامـبمراجعتهـمراجعةـلغوية،ـأوـ
ـالعزوـيـبعضـامواضعـالتيـفاتنيـالعزوـ ساعدـيـخريجـبعضـاأحاديث،ـوتنبيهيـأمية
فيها،ـأوـأشارـبزيادةـالبيانـيـبعضـامسائلـوامباحث،ـوالشكرـموصولـأيضًاـلكلـمنـ
ـأثرـكبرـيـاستنهاضـاهمةـ ـله طلبـمنيـإكالـالرحـوطباعته،ـوحفزيـعىـذلك،ـماـكان

إكالـامهمة.
ـاجهدـيـميزانـحسنايـ ـوأنـجعلـهذا ـأدعوـاهـتعاىـأنـيوفقنيـيـمقصدي، وأخرًا
ـاستفادـمنهـوأفادـيـنقٍدـأوـتوجيٍهـأوـأيـجهِةـ وحسناتـكلـمنـنظرـإليهـكاـأنظر،ـوكلـمن

تكميل.
ـاأمرـوآخَره،ـوالّصاةـوالّسامـعىـسيدناـممٍدـخاتمـ ـأوَل واحمدـهـربـالعامن،

النبين.ـ
وليسـلناـإىـغرـاهـتعاىـحاجٌةـواـمذَهب،،

عّمـانـــاأردن
يـالعارـمنـشعبانـ435)هـ

ـتـُموزـ4)20م ـللثامنـمن اموافق
كتبه

سعيد عبد اللطيف فودة
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ترمة وجيزة لإمام أي جعفر الَطَحاوّي)))
)239-321هـ(

اإمامـالعّامةـاحافظـالكبر،ـمِدثـالِديارـامريةـوفقيُهـها،ـأبوـجعفرـأمُدـبُنـ
ـالّطحاويـاحنفي. ـامري ـاحَْجرّي)2) ـاأْزدّي ـاملك، ممدـبنـَسامةـبنـَسَلمةـبنـعبد

مولده ونشأته:
ُولدـالطحاويـيـسنةـتسعـوثاثنـومئتنـللهجرة،ـبقريةـَطَحاـمنـأعالـمر،ـ
ونشأـيـبيتـعلمـودين،ـفأبوهـكانـمنـأهلـالعلم،ـوكذلكـأّمهـكانتـحرـملسـاإمامـ
الشافعي،ـوخالهـهوـاإمامـامزيـأفقهـأصحابـالشافعي.ـوقدـعارـالطحاويـاأئمةـ

ـالفقهـواحديث.ـ ـأئمة الكبار،ـومنهمـأصحابـالكتبـالستةـومنـيـطبقتهمـمن

منـمصادرـترمته:  (((

ــ»طبقاتـالفقهاء«ـأيـإسحاقـالشرازيـص42). ـ
ــ»اأنساب«ـللسمعايـ)8:ـ8)2). ـ

ــ»امنتظم«ـابنـاجوزيـ)6:ـ250). ـ
ــ»وفياتـاأعيان«ـابنـخلكانـ)):ـ)72-7). ـ

ــ»تذكرةـاحّفاظ«ـللذهبيـ)3:ـ808-))8). ـ
ــ»سرـأعامـالنباء«ـلهـ)5):ـ33-27). ـ

ــ»الوايـبالوفيات«ـللصفديـ)8:ـ0-9)).   ـ
ــ»اجواهرـامضية«ـللقريـ)):ـ02)-05)). ـ

وغرها. ـ
منـحجرـاأزد.ـ»اأنساب«ـللسمعايـ)4:ـ66- 67(،ـ»اللباب«ـابنـاأثرـ)):ـ)28).    (2(
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شيوخه وطلبه للعلم:

ـاحديثـعنـماعٍةـمنهم: ـالعلَمـوسمع ـاإماُم أخد
اإمامـيونسـبنـعبدـاأعىـامري،ـوفقيهـامالكيةـاإمامـممدـبنـعبدـاهـبنـ
عبدـاحََكم،ـواإمامـالربيعـبنـسليانـامراديـصاحبـاإمامـالشافعي،ـولزمـالطحاويـ
خاَلهـاإمامـأباـإبراهيمـاُمـَزي صاحبـالشافعيـونارـعلمه،ـوأخذـكذلكـعنـالقايـ

ـبنـُقتيبة،ـوطبقتهم.ـ بّكار
ـالنسائيـصاحبـ ـالرمن ـالدمشقي،ـوأيـعبد ـأيـُزرعة ـاحّفاظ: ـاأئمة ـأخذـعن كا

السنن،ـوأيـبكرـبنـأيـداود،ـوأيـبرـالدواي،ـوغرهم.
ـبنـأيـعمرانـاحنفي.ـوارحلـ ـبالقايـأمَد وبرَزـيـعلمـاحديثـويـالفقه،ـوتفّقه
ـالعزيزـ ـفلقيـقايـدمشقـأباـخازمـعبدـاحميدـبنـعبد ـثاٍنـوستنـومئتن، إىـالشامـيـسنة

ـأيضًاـعليه. السكوي)))،ـوتفّقه
َزْبر:ـقالـيـالطحاوي:ـ»أوُلـمنـكتبُتـعنهـاحديَث:ـامزي،ـ بُنـ أبوـسليانـ قالـ
وأخذُتـبقولـالشافعي،ـفلّاـكانـبعدـسنن،ـقِدَمـأمُدـبُنـأيـِعمرانـقاضيًاـعىـمر،ـ

ـبقولِه«)2).  فصِحْبُته،ـوأخذُت
ـالِعلَمـعنـأيـجعفرـ ـإسحاقـالشرازيـيـ»طبقاتـالفقهاء«:ـ»أَخَذ ـأبو ـاإمام وقال
ـيومًا:ـ ـفقالـله ـيقرأـعىـأيـإبراهيمـامزي، ابنـأيـِعمران،ـوأيـخازمـوغرما،ـوكانـشافعيًا
ـابنـأيـِعمران،ـفلّاـصنّفـ واهـاـجاَءـمنكـيء،ـفَغِضَبـأبوـجعفرـمنـذلك،ـوانتقَلـإى

ـاهـأباـإبراهيم،ـلوـكانـحّيـًاـلكّفَرـعنـيمينه«)3). ختره،ـقال:ـَرِحَم

ترمتهـيـ»تاريخـبغداد«ـ))):ـ67-62).    (((

»سرـأعامـالنباء«:ـ)5):ـ28).    (2(

»طبقاتـالشرازي«:ـ42).   (3(
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تامذته:

ـالقاسمـ ـبُن ـاحافظـيوسُف ـمنهم: ـالعلاءـواحّفاظ، ـمنـكبار ـثلة حَدَثـعنهـوأخذـعنه
امقرئ،ـ ابُنـ بكرـ أبوـ واحافظـ امعاجم،ـ الطَرايـصاحبـ القاسمـ أبوـ واإمامـ امَيانجي،ـ
واحافظـأبوـأمدـعبدـاهـبنـَعِديـصاحبـ»الكامل«،ـوقايـمرـأبوـعثانـاأزدي،ـ
واإمامـأبوـسعيدـبنـيونسـامري،ـوَخْلٌقـسواهمـمنـالدمشقينـوامرينـوالّرّحالنـ

يـاحديث.ـ
ثناء العلاء عليه:

ـابُنـيونس:ـ»كانـثقًةـَثْبتًاـفقيهًاـعاقاً،ـمـيِلْفـمثَله«))). ـاإمام قال
ـالبدن،ـ ـفقيه ـثْبتًا،ـجليلـالقدر، ـ»وكانـثقة ـبنـالقاسمـالقرطبي: وقالـامحّدثـمسلمة

ـبالتصنيف«)2). ـبصرًا ـباختافـالعلاء، عامًا
وقالـابنـالنديم:ـ»كانـأوَحَدـزمانهـعلًاـوُزهدًا«)3).

وقالـاإمامـأبوـإسحاقـالشرازيـيـ»طبقاتـالفقهاء«:ـ»وأبوـجعفرـالّطحاوّيـ
ـبمر«)4). ـأصحابـأيـحنيفة انتهتـإليهـرئاسُة

ـبجميعـمذاهبـ ـامذَهب،ـوكانـعامًا ـكوَي ـ»كانـالطحاوُي ـابُنـعبدـالر: وقالـاإمام
الفقهاء«)5).

»تذكرةـاحفاظ«ـ)3:ـ809).   (((

»لسانـاميزان«ـ)):ـ276).   (2(

»الفهرست«ـص260.  (3(

»طبقاتـالشرازي«:ـ42).   (4(

»اجواهرـامضية«ـ)):ـ02)).    (5(
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مؤلفاته:

ـالكتب،ـفِمنـذلك:ـ ـالُقَريـمؤلفاتهـفقال:ـ»وصنّف ـالقادر ـاحافظـعبد ـالعّامة ذكر
ـو»بيانـمشكلـ ـو»معايـاآثار«ـوهوـأّولـتصانيفه، ـالقرآن«ـيـنيفـوعرينـجزءًا، »أحكام
وولعـ الفقه«ـ يـ و»امخترـ امالكي،ـ رشدـ ابُنـ واخترهاـ تصانيفه،ـ آخرـ وهوـ اآثار«ـ
الناسـبرحه،ـوعليهـعدةـروح،ـو»رحـاجامعـالكبر«،ـو»رحـاجامعـالصغر«،ـولهـ
»الروطـالكبر«،ـو»الروطـالصغر«،ـو»الروطـاأوسط«،ـولهـ»امحارـوالِسِجّاتـ
والوصاياـوالفرائض«،ـوكتابـ»نقضـكتابـامدِلسنـعىـالكرابيي«،ـو»كتابـأصلهـ
كتبـالعزل«،ـو»امخترـالكبر«ـو»امخترـالصغر«،ـولهـ»تاريخـكبر«،ـولهـمّلـٌدـيـ

»مناقبـأيـحنيفة«.
ولهـيـالقرآنـألفـورقةـحكاهـالقايـعياضـيـ»اإكال«.

ولهـ»النوادرـالفقهية«ـيـعرةـأجزاء،ـو»النوادرـواحكايات«ـيـنِيـفـوعرينـ
جزءًا.

ولهـ»حكمـأرايـمّكة«،ـو»قسمـالفيءـوالغنائم«،ـولهـ»الرّدـعىـعيسىـبنـأبان«ـ
ـأخطأـفيهـيـكتابـالنسب«،ـ ـالُكُتب«،ـولهـ»الرّدـعىـأيـُعَبيدـفيا ـالذىـساهـ»خطأ يـكتابه

ولهـ»اختافـالروايات«ـعىـمذهبـالكوفين«))).
قالـاحافظـالذهبي:ـ»منـَنظرـيـتواليفـهذاـاإمامـَعِلَمـمَلهـمنـالِعْلم،ـوَسَعةـ

معارفه«)2).
ـالتآليف: قلت:ـوماـُطبعـمنـهذه

ـالكتاب. ـالذيـنرحهـيـهذا ـالعقيدة، ــكتابه

»اجواهرـامضية«ـ)):ـ02)).    (((

»سرـأعامـالنباء«ـ)5):ـ30).    (2(
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ـالنرـمققًا. ــرحـمعايـاآثار،ـطبعـباهند،ـوهوـحقيٌقـبإعادة

ـالشيخـشعيبـاأرنؤوط. ـبتحقيق ـاآثار،ـطبع ــرحـمشكل
ـاجّصاص. ـالفقهي،ـُطبعـبمر،ـثمـُطبعـمؤخرًاـمعـرحهـلإمام ــختره

ــالروطـالصغر،ـطبعـببغدادـسنةـ974)مـيـملدين.
وفاته:

تويـاإمامـالطحاويـبمر،ـسنةـإحدىـوعشـرينـوثاثمئةـللهجرة،ـوُدفـنـ
بالقرافةـيـُتربةـبنيـاأشعث.ـوقدـأفردهـبالرمةـالشيخـالعّامةـممدـزاهدـالكوثريـيـ
كتابهـاللطيف:ـ»احاويـيـسرةـاإمامـأيـجعفرـالطحاويـريـاهـعنه«،ـوهوـمطبوع،ـ
وُكتَبْتـيـسرتهـومنهجهـالعلميةـرسائلـجامعيةـعديدة،ـرمهـاهـتعاىـوأثابهـعنـالعلمـ

ـاجزاء. والدينـخَر

* * *
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امقدمة
الرح

بسم اه الرمن الرحيم، احمد ه رب العالـمن، قال العامة حجة اإسام 
أبو جعفر الوراق الطحاويـ  بمرـ  رمه اه: 

ـالناُسـعىـ ـامعارـباألقابـالتيـكانـُيضفيها ـالزمان ـالناسـي يستهنـكثرـمن
ـماـكانـمنـَقبيلـتلقيبـاإمامـالغزايـبـ»حجةـاإسام«،ـ العلاءـيـاأزمنةـاماضية،ـأقصُد
ـإذاـ ـأطلقـلفظـ»اإمام«ـيـاأصلن،ـوإرادةـ»الشيخ« ـالرازيـإذا ـاإمام ـإرادة وماـكانـمن
ـأريدـاإسفراييني،ـوماـكانـمنـقبيلـإطاقـ»لسانـ ـإذا أريدـاأشعري،ـوإرادةـ»اأستاذ«
ـباشا،ـو»شيخـاإسام«ـ ـالثقلن«ـعىـابنـكال ـالباقاي،ـو»مفتي امتكلمن«ـعىـاإمام

ـألقاب. ـابنـحجر،ـونحوـذلكـمن ـالسبكيـواإمام ـالدين ـتقي عىـمثلـاإمام
فنرىـيـهذاـالزمانـكثرًاـمنـيعتقدونـأنـهذهـاألقابـكانتـُتطَلقـعىـسبيلـ
ـإعاَءـ ـببعضـالعلاءـويريدون ـُيعَجبون ـالناسـلـاـكانوا ـإن ـأي: التواطؤـاـااستحقاق،
منزلتهم،ـفإهمـيطلقونـعليهمـنحوـهذهـاألقابـمجّردـالغلّوـيـأمرهم،ـأماـهمـفلمـ
يكونواـهذاـااستحقاقـمثلـتلكـاألقاب،ـوإناـكانتـيـأكثرهاـمباَلغًاـفيهاـأوـأمورـ

سياسية.ـ
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ومنـهناـنشأتـنظريةـأنـامشايخـوالعلاءـكانواـيتحالفونـفياـبنـأنفسهمـعىـ
ـامكاسبـالشخصية،ـ ـأوـخفضـشأنـغره،ـودخلتـيـالنفوسـأوهاُم إعاءـشأنـفاٍن،

ـالدنيا.ـ ـوتسييسـالدينـمصلحة والتحالفاتـالدنيوية،
ـالوضعـ ـتُكنـتسرـعىـهذا ـــم ـــيـغالبـاأمر ـأنـاحقيقة ـاأمر والعارفـبحقيقة

ـبينهم.ـ ـالقاعدةـهيـالشائعةـفضاـعنـأنـتكونـمطردة ـتكنـهذه والتصُور،ـوم
ولكنـالعلاءـالسابقنـــخصوصًاـعلاءـأهلـالسنةـــكانواـمنـأورعـالناسـيـ
إطاقـاألقابـواأوصافـعىـسواهمـمنـالعلاء؛ـأهمـيعترونـتلكـاإطاقاتـ
ـالتيـ ـالشهادةـوالتزكيةـوالرويجـلعلمـهؤاءـبنـاخلق،ـوإقرارًاـمنهمـمكانتهم منـقبيل

ـتلكـاألقاب. ـاستحقوا ـإليهاـوبناًءـعليها وصلوا
وماـكانـلناـــواـلغرناـــمنـأهلـهذاـالعرـالغريبـأنـنيءـالظنونـباماضنـ
ـالتواُطؤـوالتغاُلبـ ـامعارـالذيـنخترهـونعايـمنه،ـفإنـكان بناًءـعىـقياسناـعىـالزمان
ـانترتـبنـامشتغلنـبالعلمـوغرـامشتغلنـ والتحاُلفاتـأجلـامصالحـوالسياسةـقد
له،ـوخصوصًاـيـبعضـالقطاعاتـالرسمية،ـواجامعاتـاأكاديمية،ـفإنـاأمرـمـيكنـ
كذلكـفياـمى،ـولذلكـفإنـِسَيـَرـهؤاءـاأكابرـوعلوَمهمـواانتفاعـبذلكـكِلهـلـمـ
يَزْلـمتحّققًاـإىـزماننا،ـولنـيزالـبإذنـاهـتعاىـرائجًاـلدىـطابـالعلمـمطلوبًاـمنهم،ـ
ـبلـإهمـاكتسبوهاـ ـالتواطؤـوالتآمر، ـبمجرد ـومـيكتسبها ـُتعَط، ـم ـله، ـذاتية وذلكـأنـقيمته

ـامشهورونـمنـأهلـالعلم.ـ ـاأكابر باستحقاٍق،ـوخصوصًا
ـالعلمـ ـالذيـبلغـمرتبةـعظيمًةـمن ـالطحاوي، ـأبوـجعفر ـالكبر ـاإمام ومنـهؤاء

ـباجنان.ـ ـبالبنان،ـوُحفظـمكانته ـإليه ـُيشار يـالفقهـواحديث،ـصارـها
ـالدليل،ـ ـالعقائد ـاأصلـي إنـهناكـقاعدًةـعظيمةـمقَررةـبنـالعلاء،ـحاصُلهاـأن
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ـعليهـومـُحّصله،ـبأنـأملـأمره،ـفحكمواـ ـللقادرـعليه،ـوقدـاختلفواـيـَمنـقدَر وخصوصًا
ـللحّقـجازمًاـاـترُددـ ـإذاـكانـمطابقًا ـإنـإياَنه ـبالعصيانـوالتقصر،ـوإنـقالـأغلبهم: عليه

فيه،ـصحيٌح.ـ
ـبالنسبةـأكابرـالعلاء،ـكاإمامـالطحاويـوغره،ـ ـفيه ـاأمرـاـيصحـأنـنردد وهذا
ـباـدليل،ـ ـإهمـقّلدواـغَرهمـيـااعتقاد ــ: فاـيصحـأنـُيقالـــواـأنـيطرـيـوهِمـواهٍم
ـالعقائدـوأحكامها،ـبلـإهمـ ـمـيكونواـُمِققنـمفاهيم ـالعاليةـهذهــ ـمعـمكانتهم أوـأهمــ
اجتهدواـفأصابواـاحّق،ـووقعواـعىـاحقيقة،ـفتمسكواـها،ـوليسـهناكـمنـإشكالـ
يـأنـُيفَيـاجتهاُدـمتهَدينـــأوـأكثرـــإىـآراءـمتوافقٍةـيـااعتقادـفضاًـعنـالفقهـ
ـبلـكانـ ـمنهم، ـإذنـــعنـتواطؤ ـاأعامـمـيكنــ ـفالتوافقـاحاصلـبنـالعلاء واأحكام،
عنـاجتهادـسابق،ـومعرفةـمقّررةـيـقلوهم،ـوكانـعملهمـمبنيًاـعىـصدقـوإخاصـ
هـتعاى،ـومعـأنفسهمـومعـماـتستحقهـهذهـامعارفـوالعلومـمنـاهتامـوتدقيق،ـومـ
يكنـاعراُفهمـبالعلاءـبناًءـعىـترتيبـمتقّدمـواتفاقاتـمقصودة،ـبلـكانـالعلاءـهمـ
ـالباب،ـفينالونـ الذينـيثبتونـأنفسهمـباـيقدمونهـللناسـمنـعلمـوحقيقـوسباقـيـهذا

ـبينهمـوبنـغرهم.ـ ااعرافـاستحقاقهم،ـاـلتواطؤـمصلحٍي
نعمـاـيصُحـمطلقًاـااعتقادـأنـاإمامـالطحاويـقدـقّلدـإماَمهـاإماَمـاأعظمـ
ـالطحاويـيرىـ ـباـدرايةـواـعلمـواـحقيق،ـولوـكانـاإمام ـالنعانـيـالعقيدة أباـحنيفة
ـفقدـكانـباإمكانـأنـيالفـ ـرأيـغرهـيـااعتقادـلّرحـبذلكـومـيلّوح،ـوهكذا بطاَن
ـالعقيدة،ـولكنهـ ـبطاُنـماـذهبـإليهـمن ـتبنـله ـلو ـاأعظم ـاإمام ـالطحاويـإماَمه اإماُم
ـإليهـ ـينتسُب ـإليهـيـااعتقادـكا ـينتمي ـأنه ـلهـصواُبـماـذهبـإليه؛ـوافقهـوأعلن لـاـظهر

ـبلـعنـعلمـونظر.ـ يـالفقهـواأحكام،ـوليسـذلكـبناًءـعىـتقليٍدـمضـأيضًا،
وقدـحسبـبعضـالناسـأنـااجتهادـمّردـبذلـاجهد،ـفيظنـونـأنـكلـواحدـ
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ـأنـيقول:ـهذاـرأيي،ـ ـله ـفإنـذلكـُيسّوغ ـاحق، ـبذلـجهدًاـيـمعرفة ـإذا ــ ــمهاـكانـجاهًا
ـالناسـإليه،ـحتىـلوـكانـُمبطاًـمتناقضًاـمبنّيًاـعىـأوهامـوأغاليَط!ـفصارـكثٌرـ ـيدعَو وأن
منـاخلقـيقابلـقوَلهـبقولـاإمامـأيـحنيفةـأوـالشافعيـوغِرهمـمنـاأئمةـاأعاظم،ـ

ـبينهـوبينهمـيـااجتهادـوالقدرـوامكانة.ـ ـأنهـاـفرَق ـنفسه ويعتقدـيـقرارة
وهذاـــلعمريـــانغاٌسـيـالغّيـواهوى،ـوإنـحسبوهـُيعيـمنـقدرهم،ـفكمـ
رأيناـيـهذاـالزمانـمنـيدعيـااجتهاَدـوُيطلقـترجيحاتهـيـالعقائدـوالفقه،ـوُيالفـ
اأكابرـيـآرائهم،ـويلُطـبنـاآراءـوهوـيظُنـأنهـُمسٌنـصنعًا،ـوُموَفقـيـأمره،ـإنـهمـ

إاـيظنون.
قال اإمام الطحاوي: )هذا ذِكُر بياِن عقيدةِ أهل السنة واجاعة(

)هذا(ـاسمـإشارةـيشرـإىـامعايـالتيـيعيهاـويعرفهاـوحفظهاـيـذهنهـونفسه،ـ

ـالكامـ ـبياٌن،ـوالبيان:ـعكسـاإمال،ـواإمال:ـهو ـاآن ـأكتبه ـأن ـالذيـأريد يعني:ـهذا
ـالعملـعليه.ـ ـالذيـيكفيـلبناء ـالكام ـالعملـعليه،ـوالبيان:ـهو الذيـاـيكفيـابتناء

ـوليسـ ـُمبّنٌ ـاآنـهوـكام ـالكامـالذيـسوفـأذكره ـهذا فيقولـاإمامـالطحاوي:
ـالعملـعليه،ـواـيتوّقفـفهُمهـعىـغره،ـوإنـكانـ ـبناء ـامبّنـيصّح كامًاـُمَماً،ـوالكام

ـيكونـمفّصاً.ـ ـأن اـُيشرطـفيه
بمعنىـأنـهذاـامتنـــوإنـكانـمبّينًاـــفاـجوزـالقول:ـإنهـاستوعبـكّلـماـيمكنـ

ـالبيان. ـيناي ـالتوحيد،ـوإاـلـاـكانـمتنًاـواـخترًا؛ـفااختصارـا ـيقالـيـعلم أن
يشرـــرمهـاهـتعاىـــبقوله:ـ»هذا«ـإىـماـوقرـيـقلبهـمنـاعتقادـراسخ،ـفكلـ
ماـسيذكرهـعىـالقرطاسـهوـحاٌرـيـقلبهـوعقله،ـفاإشارةـإناـتكونـإىـاحار،ـ
أوـ العلاءـامحققن:ـإنـاإشارةـقدـتكونـإىـموجودـيـاخارج،ـ ولذلكـقالـبعضـ

ـالطحاويـموجودـيـعقلهـونفسه.ـ ـاإمام ـإليه موجودـيـالذهن.ـفالذيـأشار



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19 عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
هذاـوجوزـأنـيكونـاإمامـالطحاويـقدـكتبـهذهـامقّدمةـبعدـكتابتهـوتقريرهـ
ملَةـالعقائدـامسطورة،ـفلذلكـأشارـإليهاـبقوله:ـ»هذا«،ـوهذاـااحتالـوإنـكانـجائزًاـ
عقاًـإاـأنهـليسـموافقًاـلِـاـكانـعليهـاإمامـالطحاويـمنـعظيمـامكانة،ـوكبرـالعلم،ـ

ـالعقائدـحارٌةـيـنفسه؛ـكاـقلناهـمنـقبل. ـبأن ـالقول ـيناسبه ومنـكانـكذلكـفإنا
أكثرـمنـمعنى،ـ بيان(ـأي:ـذكُرـتفصيل،ـوليسـكامًاـُمماًـحتملـ )هذا ذكُر 

ـاّدعىـذلك.ـ خافًاـمن
والذكرـقدـيكونـلسانيًا،ـوقدـيكونـقلبيًاـونفسيًا.ـوإذاـكانتـاإشارةـقدـتكونـ
إىـماـهوـموجودـخارجًا،ـوقدـتكونـإىـماـهوـموجودـيـالنفس،ـفإّنـالذكرـإذاـقصدـ
بهـاللسايـفاأرجحـأنـتكونـاإشارُةـخارجية،ـوجوزـأنـتكونـقلبيًةـبتنزيلـماـهوـيـ

القلبـيـاخارج.
وعىـهذاـفاإشارةـاخارجيةـإىـماـهوـيـالنفسـتكونـمازًاـباعتبارـوجودهـيـ

ـالنفُي.  ـبالذكِر ـالنفس،ـفامراُد ـإىـماـهوـي اخارج،ـوإنـكانتـاإشارُة
وعىـكلـاأحوالـفامستفادـمنـذلكـكِلهـوجوُبـأنـيكونـامذكورـمشارًاـإليه،ـ
واإشارةـــكاـهوـمعلومـــاـتتعلقـإاـباـهوـحاٌرـيـالنفس،ـأوـيـاخارج،ـمعلومـ
احضورـمؤَكدـويقيني،ـوخصوصًاـإذاـكانـامشارـإليهـمنـبابـالعقيدةـالتيـينبغيـأنـ

ـإذن. ـالعقائُدـمعلومًةـويقينية ـفالواجبـأنـتكونـهذه ـيقينية، تكون
قوله:ـ»بيان«ـيعني:ـ»تفصيل«،ـأنـالبيانـاـيكونـُمماً،ـوامجَملـهناـبمعنى:ـ
الكامـالذيـاـُيعَرفـمدلوُله،ـأو:ـالكامـالذيـاـيكفيـلبناءـالعملـمنـنفيـوإثباتـ

ـلبيانه. ـفهوـحتاجـإىـغره عليه،
ـامرءـإذاـاعتقده،ـفاـنفاُهـ فاـيذكرهـاإمامـالطحاويـهناـهوـبياٌنـبمعنى:ـأنهـيكفي

ـفهوـُمثَبٌتـعنده. ـأثبته فهوـمنفٌيـعنده،ـوما
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واـجوزـأنـيقولـقائل:ـإنـماـأطلقـاإمامـالطحاويـنفَيهـفرباـيكونـُيثبتهـمنـ
وجه،ـوأنهـأخطأـيـإطاقـنفيه،ـومعنىـذلكـأَن:ـماـينفيهـالطحاويـبإطاٍقـاـجوزـ
ـفاـجوزـ ـالطحاويـنفِسه، ـإىـكام ـإاـبدليٍلـراجٍع ـالطحاويـنفِسه ـباعتبار ـبإطاٍق نفُيه
ـفيه،ـ ـامعايـامحتَملة ـالتفصيُلـوبياُن ـفيه ـبلـجبــ ــ ـالطحاويـجوز ـأطلقه ـإنـما ـيقال: أن
ـالطحاويـومرادهـعىـماـ ـفُينفى،ـوُحملـرأُي ـمنفّيًا ـكانـمنها ـفُيقبلـوما ـمقبواً فاـكانـمنه

ـقواعُدـرحـالنصوصـوتفسرها.ـ ـتقتضيه ـباـدليٍلـما يزعمهـزاعٌم
ـالتفصيلـــ ـأي: ـينايـالبيانــ ـالطريقةـاـجوزـأنـُيقااـهنا؛ـأنـهذا ـالقولـوهذه هذا
الذيـيصفـالطحاويـفيهـعقيدَته.ـوهذاـالكاُمـإنـصدرـمنـأحد،ـفإنهـيمثلـاعراضًاـ

ـلكتابه. ـالطحاوي،ـاـرحًا مبّطنًاـمنهـعىـاإمام
واحاصل:ـأنهـاـجوزـنسبةـأمٍرـللطحاويـكاـاـجوزـنسبُةـمعنىـإىـغرهـإاـ
ـتقتضيهـالقواعدـامقَررةـامرعّيةـبنـأهلـالشأنـوالفهم. بدليٍلـيدُلـعليهـكامه،ـبحسبـما
ـأهلـ ـالعبثـالذيـصار ـنوٌعـمن ـالقائل،ـفهو ـالدعوىـالتيـُحّرفـمقصود أماـمرد
ـوهذهـ ـيكنـمبنّيًاـعىـدليل، ـولوـم ـوماـحبونه، ـلِـاـيرغبونـبه ـتقويًة ـالعرـيميلونـإليه هذا
الطريقةـحُكٌمـاـيليقـبالعقاء!ـبلـإنـالذيـُيكثرـمنهاـبحيثـتصبحـطريقًةـلهـيـفهِمهـ
النصوَص،ـفإنـهذاـااّطرادـوالكثرةـيدّانـــباـريٍبـواـشٍكـــعىـقصٍدـخفٍيـلهـاـ

ُيريدـاإعانـعنه.ـ
ـامتنـهوـمفَصل،ـفاـتصُحـ ـيذكرهـيـهذا ـأنـما ـأعلن ـالطحاويـقد ـاإمام وماـدام

ـإاـبدليل،ـفلُيتأَملـيـذلك.ـ دعوىـاإمالـفيه
لذاها،ـمثلـ التصديُقـهاـ امقصوُدـ العقيدة:ـهيـاأحكامـ َعَقـَد،ـ ِمنـ )عقيدة(:ـ

ـأي:ـ ـبلـهيـرطـلتصحيحـالعمل، ـلذاها، ـالعمُل ـباهـورسله...ـواـُيبنىـعليها اإيان
ـانفكاُكهـ ـالعقيدة،ـوليسـازمًاـذاتيًاـمنـلوازمها،ـاـيمكن ـالعملـليسـجزءًاـذاتيًاـمن إن



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21 عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
ـالكرامـعليهمـالسامـوبسائِرـ ـباهـتعاىـوبرسِله ـفُيمكنـأنـُيتصَورـأنـيؤمنـالواحُد عنها،
ـفمعصيُتهـهذه،ـ ـيفعُلـغرـذلكـمنـامعاي، ـأو ـأوـيرُق أركانـاإيان،ـومعـذلكـيظلُم

ـإيانه.ـ ـأصِل ـانتفاَء اـتستلزم
العقيدةـإذن:ـهيـماـُيعتَقدـلذاته،ـأوـماـُيصَدقـبهـلذاته،ـفالتصديقـذاٌيـله،ـفإنـ
فرضناـإنسانًاـعلمـبأحكامـالعقائدـكِلهاـبإتقان،ـلكنهـمـُيصِدقـها،ـبمعنى:ـمـجِزْمـنفسهـ
وخضْعـهاـبحيثـيتبعهـحديثـالنفسـهذهـالعقائدـواأحكام،ـفإنهـاـيكونـُمعتِقدًا،ـ

ـبحتاجـإىـحقيق. وهذاـواضٌحـاـيكاد
والَعْقد:ـهوـالَرْبط،ـفالنفُسـتكونـمربوطةـهذهـالعقائدـربطًاـأكيدًاـاـانفكاكـلهـ
ـفيهـ ـالربطـيكونـمنظورًا ـفيهـواـريَبـواـشّكـواـاحتال،ـوهذا واـانحال،ـواـخلَل

ـللعملـفقط.ـ ـلذاته،ـاـمنـحيثـكوُنهـرطًا منـحيثـطلُبـحصولِه
فليسـبناُءـالعملـاجارحيـعليهـهوـامصِححـلطلبـااعتقاد،ـبلـااعتقاُدـمطلوٌبـ
ـفلوـفرضناـ ـأخرى. ـالعملـاجوارحيـمنـجهة ـمنـجهة،ـومطلوٌبـلكيـُيبنىـعليه لذاته،

ـفالعقيدُةـهيـاأساس. ـالعقيدةـمطلوبة، ـفإن ـيكنـالعملـواجبًا، أنهـم
أي:ـ »مفعول«،ـ بمعنىـ »َفعْيـلٌة«ـ »والعقيدةـ البابري:ـ الدينـ أكملـ العامةـ قالـ
امعقودةـالتيـعقدـعليهاـالقلُبـوعَزَمـبالقصدـالبليغ،ـيقال:ـاعتقدـفانـكذا:ـإذاـارتبطـ

ـالقلُبـوعزمـعزيمًةـمكمة«))(. عليه
قالـالعامةـالعضدـيـ»امواقف«ـمعـ»الرح«ـللريفـاجرجاي:ـ»)وامراد 
بالعقائـد: ما ُيقصد به نـفُس ااعتقاد دون العمل(ـفإنـاأحكامـامأخوذةـمنـالرعـ

قسان:ـ

ـللبابري،ـص23.  ـالطحاوية« »رحـالعقيدة  )((
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أحدما:ـماـيقصدـبهـنفسـااعتقاد؛ـكقولنا:ـاهـتعاىـعامـقادرـسميعـبصر،ـ

ـالكامـحفظها.ـ ـتسمىـاعتقاديًةـوأصليًةـوعقائَد،ـوقدـُدِونـعلُم وهذه
والثاي:ـماـيقصدـبهـالعمل؛ـكقولنا:ـالوترـواجب،ـوالزكاةـفريضة،ـوهذهـتسمىـ

ـالفقهـها«))(. عمليًةـوفرعيًةـوأحكامًاـظاهرية،ـوقدـُدّونـعلم
يوضحـالسيدـالريفـيـهذهـالفقرةـمفهوَمـالعقائد،ـوقدـنَصـعىـذلكـغُرهـ

منـامحققن.ـ
وقدـيتوهمـبعُضـالناسـمنـذلكـأَنـالعقائدـاـينبنيـعليهاـالعمل،ـوهذاـالفهمـ
باطٌل،ـبلـإَنـالعملـاـيصُحـإاـعليها،ـولكَنـامفهومـماـقلناه:ـهوـأنـالعقائدـمقصودٌةـ
لذاها،ـوإنـمـُيـِردـالـُمعَتِقُدـأنـيعمَلـالواجباِتـالرعيَة،ـفَعَدُمـقيامهـبذلكـاـُيعفيهـ
منـلزومـاعتقادـللعقائدـاإيمـانية.ـفهذاـهوـامقصوُدـمنـقوهم:ـإَنـالعقائدـمقصودٌةـ

لذاها.
ـالعايـ ـإَن ـفقولنا: . ـوتاركـالواجبـعاٍصٍ وجبـالعلمـبأنـبعَضـالعملـواجٌب،
اـيكفرـعىـوجهـاإمال،ـاـيستلزمـمطلقاـأنهـجوزـلهـامعصية،ـبلـإنـامعصيةـتستلزمـ
ترُتبـالعذابـعليه،ـولكنـَفـْرٌقـبنـَترُتِبـالعذاِبـعليهـوبنـكونـالعملـمنـأصلـ

العقيدة.ـ
وكذلكـاـُيفهمـمنـهذاـاإمالـأّنـكَلـفاسقـفهوـاـيكُفرـبفسقه؛ـأنـالكفرـ
يسمىـفسقًاـأيضًا،ـباإضافةـإىـكونهـكفرًاـوظلًا،ـولكنـامراد:ـأنـنفسـعملـاجوارحـ
ــمنـحيثـهوـعملـــاـنحكمـبُكفرـفاعلهـإاـإذاـجعلهـالرُعـدلياًـعىـالكفر،ـبأنـ
ـأوـنحوـ ـاختيارًاـعالِـًا، ـكاـلوـسجدـلصنٍم ـُمعَتِقَده، ـُيَكِفر ـفاسٍد يكونـفيهـدالٌةـعىـاعتقاد

ـللريفـاجرجايـ)):ـ38(. »امواقف«ـمعـ»الرح«  )((



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23 عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
ذلكـماـنَصـعليهـالفقهاء،ـوجعلتهـالريعةـداّاـعىـالكفر،ـوُمِوزًاـلتكفرـالشخصـ

الذيـيتلّبسـبه.ـ
واإمامـالطحاوّيـوّضحـــكاـسنرىـــأنـهذاـامتنـكاٌمـمبّن،ـوليسـممًاـ

حتملـأكثرـمنـمعنى.ـ
ـفقهية.ـ ـامتنـاجليلـأحكاَمـ)عقيدةٍ(،ـوليسـأحكامًا ـُيبنـيـهذا وهو

ـلِـ)أهل السنة واجاعة(،ـ ـامتنـهيـعقيدةـمنسوبة ـُيبينهاـيـهذا ـالتي ـالعقيدة وهذه
ـااسم؟ـ ـالسنةـواجاعة؟ـوماذاـُسّمواـهذا ـأهل فمنـهم

»أهل«:ـمعناها:ـاأصحابـوالـمازمونـلليء،ـو»الُسـنة«:ـهيـماـوردـعنـ
ـالصاةـوالسامـمنـأقوالـوأفعالـوتقريرات،ـويتضَمنـذلكـماـوردـعنهـ الرسولـعليه
ـالرسولـعليهـ ـأصليٍةـوفرعية.ـو»اجاعة«:ـهمـأصحاُب ـالصاةـوالسامـمنـعقائَد عليه

ـالسامـعنهمـراٍض. ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـوالرسوُلـعليه ـالذينـماتواـومـيالفواـماـعليه السام
ـاجاعة،ـ ـامذكورةـواّتبعوا ـالسنَة ـالذينـنروا ـبأهلـالسنةـواجاعة:ـهم فامقصود

ـبأهلـالسنةـواجاعة. فياـمَر،ـولذلكـُسُموا
ونقلـالغنيميـيـ»رحه«ـللطحاويةـعنـالنجمـالغزيـيـ»حسنـالتنبهـيـالتشبه«ـ
ـالكرام،ـوهوـ ـالنبُيـملسو هيلع هللا ىلص،ـوأصحاُبه ـبطريقـأهلـالسنةـواجاعةـماـكانـعليه ـ»وامراد فقال:
ماـدَلـعليهـالسوادـاأعظمـمنـامسلمنـيـكلـزمان،ـوهمـاجاعةـوالطائفةـالظاهرونـ

ـالناجيةـمنـثاٍثـوسبعن«))(. عىـاحّق،ـوالفرقُة
والذيـعليهـالعلاء:ـأَنـأهلـالسنةـليسواـُمّسمةـواـُمشّبهة،ـواـيدخلـمسمـ
ـامذاهبـالفقهيةـاـيدخلونـيـأهلـ ـأتباع ـبعضًاـمن واـمشبهـيـأهلـالسنة.ـولذلكـفإَن

ـللغنيمي،ـص44.  »رحـالطحاوية«  )((
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ـأخرىـكالتجسيمـوااعتزالـونحوـذلك،ـوكذلكـ ـاعتقاديًة ـاتبعواـمذاهَب السنة،ـأهم
ـأيـحنيفة،ـ ـإىـاإمام ـليسواـمنـأهلـالسنة،ـمعـأهمـمنتسبونـيـالفقه ـفهمـقطعًا الكرامية

ـالسنةـمنـفرقـالكرامية.ـ ـباخروجـمنـأهل ـأوى ـبعضـفرقـاحنابلة ـإَن بل
ـامنّزهونـ ـافرقواـإىـفرٍقـعديدةـيـذاتـاهـتعاى،ـفمنهم ـاحنابلةـأيضًا واعلمـأن
وعىـرأسهمـاإمامـامبَجلـأمُدـبنـحنبلـواإماُمـابنـعقيلـواإماُمـابنـاجوزي))( 
امقدي،ـ قدامةـ وابنـ يعى،ـ أيـ القايـ كأمثالـ مسمٌةـ ومنهمـ امتأخرين،ـ منـ وكثرـ
وابنـالزاغوي،ـوابنـتيمية،ـوابنـقيمـاجوزية،ـويمكنـأنـُيدَرجـمعهمـغُرهمـمنـمـ
ـامنتسبـ ـالطحاوية ـإياهمـيـااعتقاد،ـكشارحـالعقيدة ـموافقتهم ـفقهًا ينتسبـإىـاحنابلة
إىـاأحناف،ـوأماـاإمامـالذهبيـفكثرـمنـكامهـسليم،ـوخصوصًاـماـجاءـمنهـبعدـ
وفاةـابنـتيمية،ـواختاطهـباأعامـكاإمامـالتقيـالسبكي،ـوجاءـيـبعضـأقوالهـماـ
ـالذهبيـحنبلياـفقدـكانـشافعيـامذهبـ ـيكن ـله،ـوإنـم ـالتسليم ـاحذرـمنهـوعدم يستلزم
ـواخبرـيعرفـمرادهمـكاـتدلـعليهـكلاهمـبحسبـ ـبابنـتيميةـكاـهوـمعلوم، ـتأثر ولكنه
الدااتـاللغويةـامتعارفة،ـوحتاطـمنه،ـوإناـمـُيّرحواـبذلكـلعدمـمُكنهمـيـهذاـ

ـأهلـالسنة.  ـاأشاعرة ـالسادة الباب،ـوأيضًاـاختاطهمـبكبارـعلاء

ـبه،ـوهذاـ ـابنـاجوزيـفتأثر ـفتأثرـهم،ـوتتلمذـعليه ـابنـعقيلـتتلمذـعىـيدـبعضـامعتزلة اـيقال:  )((

ـتؤيدـ ـالصحيحة ـببدالتها ـأمدـبنـحنبلـامنقولةـعنه ـأمد.ـأنـعقائدـاإمام ليسـمنـشأنـاإمام
ماـجاءـبهـهؤاءـوماـقرروهـيـكتبهم،ـويظهرـبذلكـأنـماـحاولهـبعضهمـمنـجعلـاإمامـأمدـ
ـتأويلـمذهبـاإمام،ـولذلكـ ـينبغي،ـوأنـذلكـمنهـمرد ـليسـكا ـامجسمةـوامشبهة ـلعقيدة موافقًا
اتفقـأهلـاحّقـعىـأنـاإمامـأمدـمنزهـغرـمشبه.ـوبيانـذلكـحتاجـاستقصاءـوبحثـخاص،ـ
ـابنـتيميةـمنـماواتـمستمرةـمطردةـجِرهـ ـبه ـقام ـأمدـما ـفهمـاإمام ولكنـأكثرـماـجاءـمنـسوء

ـلتسليمهمـلهـيـالعقيدة.ـ ـفاتبعهـكثرـمنـالناسـامعارينـعىـذلك، إىـصفه،
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وأماـامالكيُةـفقليلـمنهمـمائٌلـإىـخافـأهلـالسنة،ـبلـَرحـبعُضهمـأنهـاـ
يعرفـأحدًاـمنهمـيالفـأهلـالسنةـيـالعقيدة،ـوكذلكـاأحناُفـأهلـسنةـولكنهمـ
ـالشافعيةـفيوجدـفيهمـمعتزلٌةـومسمة،ـ ماتريديون،ـولكنـيوجدـيـهؤاءـمعتزلٌة،ـوأما

ـاأشاعرة،ـوهـاحمد. ـقليلةـمصورة،ـوغالبهمـمنـأهلـالسنة ولكنـنسبتهم
ـيسألـبعضـالناسـفيقولون:ـومتىـبدأتـأهلـالسنةـيـالظهور؟ـ وقد

والتحقيقـيـاجواب:ـأنـأهلـالسنةـموجودونـمنذـكانـالرسولـعليهـالسامـ
موجودًا،ـبلـإهمـموجودونـمنذـظهورـاإسام؛ـأهمـهمـالقائلونـبالعقائدـالصحيحة،ـ

ـللدين.ـ والفهمـالتاّم
هذاـمنـحيثـاحقيقة،ـوأماـمنـحيثـالتسميةـاخاصة،ـأي:ـإطاقـهذاـااسمـ
ـمتأخرةـعنـامسَمى،ـوأغلبـ ـااعتبارــ ـهذا ـالتسمياتـظهرتــ ـعليهم،ـفكُل اخاّصـلقبًا

ـالتابعنـومنـبعدهم. ـأهاـظهرتـيـزمان الظّن
وإناـَذَكَرـاإمامـالطحاوُيـ»العقيدَة«؛ـأنهـجبـعىـالناسـاإياُنـالصحيح،ـ
وهذاـبناًءـعىـالتكليفـالرعِي،ـوالناسـمكّلفونـبذلك،ـوالتكليف:ـهوـطلُبـماـفيهـ
ـمطلوٌبـملًة. ـامباح؛ـأنه ـالتكليفيةـكُلها،ـويلحقها ـاأحكام ـفتندرجـفيه مشقةـوُكلفة،

ويمكنـأنـيعَرفـالتكليف:ـبأنهـإلزاُمـماـفيهـكلفة،ـفيصدقـعىـفعلـالواجبـ
وتركـاحرامـفقط.ـ

ـالذيـُكِلَفـبهـواحٌدـعنـ ـالناس،ـولكنـيتلفـالقدُر ـالتكليفـعىـميع ويتوجه
ـالذكَيـالعبقريـ اآخرـبحسبـامواهبـالتيـأودعهاـاهـتعاىـفيه،ـفاـُحاِسُبـاهـتعاى

ـذكاًء. ـأوـلأقّل ـللمجنون، ماسبَته
ثمـيتفاوتـالتكليفـبحسبـالعلم،ـفالعامـتتعلقـبهـتكاليُفـاـتتعلقـبالعامي،ـ

ـالعلم.ـ وختلفـالدرجاُتـبحسبـتعُمقهـيـالعلم،ـوطبيعِة
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وقدـقامتـاأدلةـعىـأنـالذينـثبتتـعندهمـاأدلةـعىـالعقيدةـاحقـوالدينـ
ـلوـفرضناـ ـأكثَرـمنـغرهم،ـكاأنبياء،ـفإنـعذاهمـسيكونـأضعافًاـمضاعفًة احقـبظهوٍر
انحراَفهمـعنهـمنـبعد،ـوأجلـذلكـجاءـالسخُطـالشديدـعىـاليهود؛ـأنـاهـتعاىـقدـ
أقامـهمـمنـالبيناتـالظاهرةـماـكانـينبغيـأجِلهـأنـاـحيدواـعنـالصواب،ـولكنهمـ
تعنَتواـوأَبواـإاـالتحريَفـواانحراف،ـفتعّلقـهمـالذُمـأكثرـماـتعلقـبغرهم،ـوتأملـ

قولهـتعاىـيـسورةـاإسـراءـ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ*  ائ  ائ  ىى  ې 
ىئ﴾ـ مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  *ېئ  ېئ 

]اإراء:ـ75-73[.
وامرجُعـاأساسـللعلم:ـهوـالعقلـوالنقل،ـأعني:ـالعقل،ـوالكتاب،ـوماـصَحـ

ـالتوحيد.ـ ـبهـعىـمسائل ـيصحـااحتجاُج ـالسنةـووصلـإىـدرجٍة من
وقدـاشرطـبعُضـالعلاءـأنـيكونـاحديُثـالذيـُحتُجـبهـيـااعتقادـمتواترًا،ـ
ـإذاـكانـ ـُيعترـيـااحتجاجـبه ـامتواتر ـأن ـلآحادـيـااعتقاد،ـواـخاَف وقالواـاـحجيَة

ـالقرآنـوالعقل. ـامعنىـمتوافقًاـمع واضَح
ولكنـأقول:ـوماـامانعـمنـأنـحتجـبخرـاآحادـأيضًا،ـإذاـكانـمققًاـالروطـ
نفَسها،ـفأصلـاحّجيةـثابٌتـلآحاد،ـوإنمـاـاحتاطـبعُضـالعلاُءـيـالتوحيدـفرطواـ
التواتر،ـحساسيةـاموضوعـوأنهـعلُمـأصولـالدين،ـفخافواـأنـيبنواـأصولـالدينـعىـ

ـآحاد.ـ أخباِر
ولكنـإذاـرطناـيـحديثـاآحادـكوَنهـصحيَحـالـمعنى،ـغَرـخالٍفـللعقلـ
القطعي،ـواـللقرآن،ـفاـامانعـمنـااحتجاجـبهـيـعلمـالتوحيدـأيضًا؟ـخصوصًاـإذاـ
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احتّفتـبهـالقرائنـامؤِيدة،ـمعـعدمـمعارضتهـلليقينيـالقطعي،ـويكونـاشراطناـلكلـهذهـ
ـالقرائنـالعديدةـعىـاآحادـفرفُعهـ ـفيكونـمنـقبيلـتواُرد الروطـداعًاـحديثـاآحاد،
ـبعُضـامحّققنـمنـاأصولينـكابنـاحاجبـيـ»ختره«))(.  ـقرره ـالعلم،ـكا إىـدرجة
والعلُمـيـالنهايةـهوـموضعـااحتجاج،ـفكلـماـأّدىـإىـالِعلم،ـسواًءـكانـأمرًاـ
واحدًا،ـأوـأكثرـمنـواحد،ـفهوـحّجة،ـواآحاُدـبانضامـالقرائنـالعديدةـلهـمنـُحجٍجـ
عقلية،ـوقرآن،ـوأخبارـأخرى،ـوغرـذلك،ـرباـيفيُدـالعلُمـاـباعتباِرهـوحَده،ـولكنـ

ـالقرائن.ـ ـإىـسائرـهذه ـانضامه بماحظة
ـااحتجاُجـ ـفاـجوز ـالعلمـقطعًا، ـفإنهـاـيفيد ـاآحادـوحده، ـأخذناـخَر ولكنـإذا
بهـيـعلمـالتوحيد؛ـإذاـقلنا:ـإنـميعـماـيـعلمـالتوحيدـمقطوٌعـبه،ـأوـجوزـبناًءـعىـ

ـفيه،ـولوـعىـسبيلـاإحاق. إدخالـبعضـامسائلـالظنّية

]الكام عى أدلة العقائد هل يكفي فيها الظُن وتفصيل ذلك[
قال الطحاوي: )عى مذهب فقهاء أهل املة أي حنيفة النعان بن ثابت الكوي 
وأي يوسف بن إبراهيم اأنصاري، وأي عبد اه حمد بن احسن الشيباي 

رضوان اه عليهم أمعن(.
)َمذَهب(ـاسُمـَمكاٍنـمنـ»ذَهـَبـيذَهُبـذهابًاـومذهبًا«،ـفامذهب:ـهوـامكانـ

ـالتيـحتويـعىـاأدلةـواأساليبـيـ ـاسُتعرـللطريقة ـثم ـإليه، ـالذيـُيذَهُب ـاليءــ ــأو
تقريرـامفاهيم،ـواسُتعرـهناـللدالةـعىـنفسـالعقائدـالتيـيلجأـإليهاـالناُسـويذهبونـ
ـالطحاويـهوـمذهُبـ)ُفَقهاِء الـِمَلِة(.ـ ـاإمام ـبه ـالذيـيقول إىـااعتقادـها،ـوامذهُب

ـاحاجبـعنـخترـابنـاحاجب«ـ)):ـ400(. »رفع  )((
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وسيبنـاإمامـالطحاويـعقيدةـاإيانـبناًءـعىـطريقةـأيـحنيفةـوصاحَبيهـأيـ

ـبهـهؤاء. ـيقول ـالشيباِي،ـوبَِحَسِبـماـكان ـبنـاحسن يوسفـوممد
و»املة«ـهنا:ـبمعنىـ»الدين«؛ـفهواءـالفقهاءـــالذينـساهمـاإمامـالطحاويـــ
همـفعاًـمنـأعظمـفقهاءـالدين،ـواـيعنيـذلكـأنهـاـيوجدـغُرهمـفقيه،ـبلـهؤاءـهمـ

ـالطحاوُيـطريقتهمـيـذلك. الذينـاتبع
ـلعامةـ فاإمامـأبوـحنيفةـلهـطريقةـخاصةـيـتقريرـوتدعيمـالعقائدـوالفقهـويـبياها
الناس،ـواإمامـالطحاويـينصـهناـعىـأنهـيسرـيـتوضيحـالعقائدـعىـالطريقةـالتيـ

ـاللذانـساما. ـأبوـحنيفةـوصاحباه ـاإمام اتبعها
ـامذهبـقدـتطلقـعىـأمرين:ـ ـأنـكلمة ـبيان ـبَدـمن وا

ـفيهاـاأحكامـالازمةـ اأمرـاأول:ـالطريقةـالكليةـيـااستنباطـوالتعليلـماحظًا
ها.

ـاإمامـ ـيقالـعىـفقه ـفرعيةـمنـمبدأـكٍي،ـكا ـيقالـعىـطريقة ـقد ـأنه ـاآخر: واأمر
الشافعيـمثاً:ـإنهـمذهبـاإمامـالشافعي،ـوفقهـاإمامـأيـحنيفة:ـإنهـمذهبـاإمامـ
أيـحنيفة،ـوالتحقيقـأنـذلكـكَلهـفقهـإسامٌيـمنسوبـإىـاإسام،ـولكنهـعىـطريقٍةـ
فرعيٍةـمتملٍةـداخَلـمبادئـاإسامـنسبتـهذهـالطريقةـإىـمنـأعلنـعنهاـوذَب،ـوهوـ

ـأبوـحنيفةـمثاً. ـاإمام هاـواهتّمـأمرها،ـوهو ـنَرَ الشافعي،ـواأخرىـإىـمن
ـالكيـوهوـ ـامبدأ ـااتباعـداخَل ـفرعيةـجائزَة ـأنـتكونـطرقًا ـامذاهبـاـتعدو فهذه

اإسام.ـ
ـالعقيدةـ ـأخِذـهذه ـمعلومة،ـولكنـطريقَة ـلهـعقيدة ـإنـاإسام وعىـذلكـقدـيقال:
وتقريِرـأحكامهاـتتعّددـوختلفـمنـواحٍدـآَخَر،ـفقدـُيطلقـعىـاختافـطرقـالتقريرـ
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ـمبنيةـ ـكاـاـيفىــ ـاللغةــ ـاسُمـ»امذهب«،ـواأحرىـأنـيسمىـ»طريقة«،ـولكن والبيان

ـاللبس.ـ ـأمن يـكثرـمنـاأمورـعىـالتساُمحـخصوصًاـمع
ـالطحاويـ ـدامـاإماُم ـما ـالناسـأنه ـمنـأنـيفهمـأحٌد ـالبيانـخوُفنا ـإىـهذا وإناـدفعنا
قدـنسبـهذهـالعقيدةـإىـماـساهـ»مذهبـاإمامـأيـحنيفةـوصاحبيه«،ـفإنـهذاـُيوهمـ
ـيذهبونـ ـأهم ـأحنافــ ـإهم ـإليه،ـفاـيقالـعليهم: ـينتسبون ـالذينـا أنـغَرهـمنـاأئمةــ
ـبنـ ـتتعّددـوتتكّثر ـالعقيدة ـأن ـبناًءـعىـذلكــ ـآخَرـيـالعقيدةـغرـمذهبه،ـفيتوّهمــ مذهبًا

أهلـالسنة!ـ
ـأهلـ ـامذهبـواحدـعند ـأن ـالتحقيق: ـبعٌض،ـفإن وهذاـغرـصحيح،ـوإنـوقعـفيه
السنة،ـولكنـاختاَفـالطريقةـوااختياراِتـالفرعيةـيـبعضـامسائل،ـأومتـالناسـأنـ
ـإنـهؤاءـ ـيقولون: ـواأشاعرة،ـفصاروا ـاأحناف، هناكـفريَقنـمتباعَدينـيـأهلـالسنة:
ـأيـمنصورـ ـإىـاإمام ـنسبة ـاماتريدية ـاأحنافـأو ـاأشعرية،ـوأولئكـمذهُب همـمذهُب
اماتريدي،ـواحقيقة:ـأهاـكليهاـينتسبانـإىـعنـامذهب،ـوااختافـيـالطريقةـويـ

ـالكلية.ـ ـاختافـاأصولـواأحكام بعضـامسائلـالتيـاـتستلزم
ولذلكـفإنـهذاـالوهمـوإنـظهرـعندـبعضـامتقدمن،ـوحاولـبعضـخالفيـ
أهلـالسنةـمنـامتأخرينـأنـينروهـبنـالناس،ـحتىـيقنعوهمـأنهـاـاتفاَقـحاصٌلـبنـ
ـوأنـامتأخرينـاستقرواـ ـواماتريدية،ـإاـأنـالتحقيقـأهمـمذهبـواحد،ـكاـقلنا، اأشاعرة
ـمنتسبنـإىـمذهبـأهلـالسنة،ـوأنـ»أهلـ ـمنـاماتريديةـواأشاعرةـكليها عىـاعتبارـكٍل
ـالذيـذكرناه. ـ»إنهـمذهب«ـإاـعىـالوجه ـمنها: ـوأنهـاـيقالـعىـأٍي السنة«ـجمعهاـمعًا،
فاعلمـإذن:ـأَنـكوَنـاإمامـأيـحنيفةـذاـطريقةـخاصة،ـاـيستلزمـأَنـلهـعقائَدـ
ختلفًةـكليًاـعنـغِرهـمنـأئمةـأهلـالسنة،ـبلـيعنيـأنهـرباـيالفهمـيـبعضـاأساليب،ـ
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ـامتنـاجليل))(. ورباـبعضـاأحكام،ـكاـسوفـنوضّحهـيـموضعهـأثناءـتعليقناـعىـهذا
أماـامسائلـاأصولـفاـيوجدـخاٌفـفيهاـبنـأيـحنيفةـوبنـغرهـمنـأئمةـ
أهلـ العقائـدـوتقريرهاـعندـ لتـوضيحـ فتوجدـطرقـأخرىـ تعاىـاحمد.ـ السنة،ـوهـ
السنةـغرـطريقةـاإمامـأيـحنيفةـريـاهـتعاىـعنه،ـوهيـالتيـتَمـنسبتهاـمنـبعُدـإىـ
اإمامـاماتريديـبعدـأنـأضافـإليهاـونّقحهاـوتصّدىـللرّدـعىـامخالفن،ـوذلكـمثلـ
طريقةـاإمامـأيـاحسنـاأشعري،ـواحارثـامحاسبي،ـوعبدـاهـبنـسعيدـبنـكاب،ـ
وغرهمـكثر،ـوهؤاءـبحمدـاهـمـيتلفواـيـأصوٍل،ـبلـكانـجُلـاختافاهمـيـبعضـ

فروعـالعقائد)2(.
قالـأكملـالدينـالبابري:»وإناـَسَمىـأباـحنيفةـوصاحبيهـبـ»فقهاءـاملة«،ـوهيـ
ـالعلاءـشأنًا،ـوأقواهمـحجةـوبرهانًا،ـ ـأرفع الدينـاحنيفـالذيـبعثـالنبُيـملسو هيلع هللا ىلصـبه؛ـأهم
السابقونـيـمهيدـاأصولـوالفروع،ـاجامعونـبنـالرأيـالصحيحـوامروّيـامسموع،ـ

ـبينها:ـ ـبدائلهاـوالعاملـها،ـوهمـمعوا ـالرع ـبأحكام ـالعام ـالفقيهـهو ـأن وباعتبار
أماـالعلمـفقدـظهرـآثاُرهـيـالرقـوالغرب،ـقالـوكيٌع:ـُفتِحـأيـحنيفةـيـالفقهـ
والكامـماـمـُيفتحـلغره،ـقالـاحسن:ـسمعتـالنرـبنـشميلـيقول:ـكانـالناسـنيامًاـ
ـالشافعيـ ـبمـاـفَتـَقُهـوبّينهـوخّصه.ـوصّحـعن ـاه ـالفقهـحتىـأيقظهمـأبوـحنيفةـرمه ي
ـقالـأمدـبنـصباح:ـسمعتـ ـالناسـعياٌلـعىـأيـحنيفةـيـالفقه، ـقال:ـكُل ـأنه ـاهــ ــرمه

ـبرأيهـيـمفهومـاإيان،ـوكقولـاماتريديةـيـالتكوين.ـوعىـكلـحالـفهيـمسائلـفرعيةـاـ كاـميز  )((

ترـيـأصولـااعتقاد.
ـباأصولـوالفروعـيـالعقيدةـيـرحيـعىـمسائلـاخافـابنـكالـ ـبينتـأمثلةـعىـامراد وقد  )2(

باشا،ـفلرجعـإليها،ـوأماـبيانـأنـهؤاءـالعلاءـامذكورينـمـيالفواـيـأصولـفقدـتكفلـبهـمنـ
ـالبغداديـوغره.ـ ـالقاهر كتبـيـالفرقـكاإمامـعبد
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الشافعيـيقول:ـقلتـمالكـبنـأنس:ـهلـرأيَتـأباـحنيفة؟ـقال:ـنعم،ـرأيتـرجاًـلوـ

ـبُحّجته.ـ ـلقام ـأنـجعلهاـذهبًا ـالسارية كّلمكـيـهذه
ـالعملـفقالـعيـبنـيزيد:ـرأيُتـأباـحنيفةـريـاهـعنهـختمـالقرآنـيـشهرـ وأما
رمضانـستيـنـختمة،ـختَمـُهـبالليل،ـوختمهـبالنـهار.ـوقالـحفصـبنـغياث:ـصىـ

ـأربعنـسنة.ـ ـاآخرة ـالعشاء ـبوضوء ـالفجر أبوـحنيفةـصاة
ومناقُبهـيـالعلمـوالعملـمشهورٌةـاـحى.ـ

فلاـحّققـعندـأيـجعفرـالطحاويـــالذيـهوـإمامـامحدثنـــأهمـمعواـبنـ
العلمـوالعمل،ـوأنـمذهبهمـعمدُةـأهلـالسنةـواجاعة،ـساهمـفقهاَءـاملة،ـواختاَرهـ
لنفسه،ـوذلكـأنـأباـحنيفةـُولدـيـعرـالصحابة،ـوروىـعنـبعِضهم،ـوتفقهـيـزمنـ
التابعن،ـوناظرـبعضهمـفكانـمنهم.ـوقدـريـاهـعنهمـورُضواـعنهـعىـماـنطقـبهـ
الكتابـالعزيز،ـوشهدـبهـالنبيـبخريتهمـحيثـقالـملسو هيلع هللا ىلص:»خرـالقرونـالذيـأناـفيهـثمـ

الذينـيلوهم...«ـاحديث))(«)2(.
كُلـإنساٍنـعاقلـيعرفـمنـهوـاإمامـأبوـحنيفة:ـإنهـأكرـالفقهاءـاأربعةـومنـ
ـالشافعي:ـكُل الناس عياٌل  ـاإمام ـاإسامّي،ـوقدـقال ـالعام أَحِدهمـذهنًا،ـوأشهِرهمـي

عى أي حنيفة ي الفقه.
ـيفعلونـهذاـ ـماذا ـَتُذُمـوَتقَدُحـيـأيـحنيفة، ـترىـالبعضـيذُكرونـنصوصًا ولكنَك

أخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـعمرانـبنـحصنـريـاهـعنه،ـكتابـأصحابـ  )((

النبيـملسو هيلع هللا ىلصـ)3650(.ـومسلمـيـ»صحيحه«،ـكتابـفضائلـ النبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـبابـفضائلـأصحابـ
ـبنحوه. ـالذينـيلوهم،ـ)4)2- 5)2( ـالذينـيلوهمـثم ـثم ـبابـفضلـالصحابة الصحابة،

ـللبابريـص25. »رحـالطحاوية«  )2(
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ـفقط؟ـ ـالنُصوَصـالتيـمُدحـوالتيـتذُم،ـاـالتيـتُذُم واإنصافـيدعوـإىـأنـيوردـاإنساُن
ثمـإذاـوجدـعباراٌتـعنـبعضـامتقّدمنـفيهاـذٌمـلبعضـاأكابرـعليهـأنـيعيدـالنظَرـفيهاـ
ـاإمامـدوَنـ ـيعترهاـهيـامعّرةـعنـهذا ـأن ـله ـأسباَها،ـوعلَلها،ـواـيصّح ـليجد وينقدها،
غرها؛ـليتمسكـبهـمنـبعدـوحتّجـهاـعىـالناسـميعًاـيـاحّطـعىـهذاـاإمام!ـفاـمنـ
واحٍدـمنـالعلاءـإاـوقدـُوجدـمنـيقَدحـفيهـمنـامغِرضن،ـأوـمنـهمـنظراٌتـخاصةـ
وتقيياٌتـمعينةـحتكمونـإليها،ـفاـبالكـإذاـكانتـالنصوصـاجارحُةـتنسبـإليهـأمورًاـ

ـومفراًة؟! مكذوبًة
ومنـهناـفإنناـنتعجبـجداـًمنـصنيِعـكثٍرـمنـامنتسبنـإىـالسلفيةـوالوهابيةـ
أوـهناكـيـ إذاـوجدواـكلمًةـمنـهناـ يفرحونـ الذينـ أولئكـ الزمان،ـ والتيميةـيـهذاـ
ذّمـاإمامـأيـحنيفة،ـفإنكـتراهمـيطرونـها،ـوينروهاـبنـالناس،ـدونـأنـيكّلفواـ
أنفسهمـإعادَةـالنظرـفيهاـونقدها،ـونحنـوإنـكناـنعلمـالسببـالذيـيدفعهمـلذلك،ـإاـ
ـبلـإهاـ ـمنـالنقدـواجرحـغُرـسديدة، ـالطريقة ـلنشرـللباحثنـبأنـهذه ـنذكره ـما ـنذكر أننا

ـأصحاها. طريقةـُمغِرضة،ـوراءهاـغرٌضـاـُيفصحـعنه
ـأوـمشّبهةـ ـأيـحنيفةـغالُبهاـوردتـعنـمّسمة ـلذّم ـالنصوصـالتيـيأتونـها ـإن ثَم
أوـمنـأصحابـالبدعـمنـالفرقـاإسامية،ـأوـعنـمنـاـيعرفـهذاـالفنـأوـفَنـالفقهـ
الذيـبرعـفيهـأبوـحنيفة،ـوشهادةـالواحدـفياـاـيعرفـمردودة،ـوشهادةـالعدِوـعىـمنـ

يعاديهـمردودة))(. 

اـيعارضناـمعاِرٌضـبأنـيقول:ـإنـبعضـرجالـاحديثـتكلمواـيـأيـحنيفةـمنـحيثـحفظهـ  )((

وضبطه،ـونحوـذلكـماـيتعلقـبالرواية؛ـأَنـكامهمـهذاـاـيقالـعليهـذٌمـوتشنيع،ـفهوـوصفـ
منهمـلهـبحسبـاجتهادهم.ـولكناـنتكلمـعىـمنـرموهـبكلـنقيصةـوزعمواـأنهـينقضـعرىـ

ـبالكفرـوغرـذلك.ـ اإسام،ـواهموه
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ـاسُتتيبـمنـ ـقد ـأباـحنيفة ـيّرحـعىـرؤوسـالناسـبأن وقدـسمعتـأحدهمـيوما
ـفقلتـ ـدلياًـعىـالقدحـيـأيـحنيفة، ـالكلمةـمّردًةـعنـأسباها ـمرتن،ـويتخذـهذه الكفر
له:ـأهاـاجاهل،ـأاـتعلمـأنـالذينـاستتابوهـإناـهمـاخوارج،ـواخوارجـإناـاستتابوه؛ـ
ـلهـمرتنـدليلـعىـُحسنـعقيدتهـاـعىـبطاها؟!ـ أنهـيالفهمـيـمذهبهم،ـفاستتابُتهم

فانعقدـلساُنهـوتضاحكـالناُسـعليه))(.

ـفيهـرواياتـعديدةـذكرهاـعبدـاهـ ـاهـاستتيبـمنـالكفرـمرتنـبلـمرارًا ـأباـحنيفةـرمه والزعمـأن  )((

ـبقريبـمنـعرينـصفحة،ـوردـ ـانظرـ)):ـ92)(ـوبعدها ابنـأمدـبنـحنبلـصاحبـكتابـالسنة
ـمنـأصحابـ ـالشأنـبصيغـختلفة،ـوهيـواهيةـاـقيمةـها،ـوذكرهاـغره فيهاـرواياتـكثرةـيـهذا

التواريخـوالرجال.ـ
وقدـُزعمـأنهـاستتيبـمنـمسائلـكفرـها،ـكخلقـالقرآن،ـونحوها،ـفهناكـماـينفيهاـومنهاـماـقالهـ ـ
ـقالـالنخعيـحدثناـ ـاخطيبـالبغداديـيـتاريهـ)3):ـ384( ـأورده ـأمدـبنـحنبلـنفسهـكا اإمام
أبوـبكرـامروذيـقال:ـسمعتـأباـعبدـاهـأمدـبنـحنبلـيقول:ـمـيصحـعندناـأنـأباـحنيفةـكانـ
ـاستتيبـ ـابنهـيـكتابـالسنةـعنـكثرينـمنـأنه ـأورده ـ»القرآنـخلوق«،ـوهذاـريحـيـأنـما يقول:
ـمنـذلكـاـيثبت.ـ ـإليهـالزندقة،ـولكنـشيئًا منـجراءـتكفرهـلقولهـبخلقـالقرآنـغرـصحيح،ـنسبوا
ـرأيتهـيـتفسرـالقولـباستتابتهـمنـالكفرـمرتنـماـجاءـيـكتابـالتذكرةـاحمدونية:ـ ومنـأحسنـما ـ
ـفتفرقـالناسـ ـقالـهم:ـجيئويـبالفقهاء. ـالكوفة ـالضحاكـالشاريـــوهوـمنـاخوارجــ ـقدم ـما إنه
ووجدواـأباـحنيفةـفأتوه.ـفقال:ـياـشيخـتبـإىـاهـمنـالكفر،ـفقال:ـأناـتائبـإىـاهـمنـالكفر.ـ
فلاـخرجـقالـلهـرجلـمنـأصحابهـكانـقدـجالسـأباـحنيفة:ـإنـمذهبكـعندهـالكفرـومنهـتاب،ـ
ـأوظننتـ ـأبوـحنيفة: ـتبتـمنـمذهبيـومذهبيـعندكـالكفر.ـقال:ـفقال ـياـشيخ، قال:ـردوهـفقال:
يـذلك؟ـقال:ـنعم؛ـقال:ـأظنكـظنـسوءـفهوـذنب؟ـقال:ـنعم،ـقال:ـوالذنبـعندكـكفر؟ـقال:ـ
نعم،ـقال:ـفتبـمنه،ـقال:ـأناـتائبـإىـاه،ـوأنتـياـشيخـفتبـإىـاهـفقال:ـأناـتائبـإىـاه.ـفلاـ

ـاستتيبـأبوـحنيفةـمرتن.ـ ـقالـقومـمنـأهلـالكوفة: خرجـالقوم
ـمنـالكفرـمرتن! ـالقولـباستتابته ـاحادثةـهيـمنشأ فهذه ـ

وقدـجاءـيـهذهـالرواياتـماولةـنسبةـاإمامـأيـحنيفةـإىـامرجئة،ـلقولهـبجوازـاخروجـيـ= ـ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  34
إَنـالذيـجعلهمـيفعلونـهذاـهوـأنـاإمامـأباـحنيفةـيالفهمـيـمذهبهم،ـفهمـ
مسمةـومبتدعة،ـوهوـليسـكذلك،ـوبعضـامجّسمةـتستبيحـالكذبـــولوـعماًـدونـ
ـلُيَشِوُهواـصوَرَتـُهْمـيـأعنـالناس،ـ ـاعتقادًاـأهمـيكفرونـعندئذـــعىـأعدائهم؛ إباحته
ـأوـكاذبةـ وقدـيكونـسببـذلكـأهمـيسارعونـللهجومـعىـخالفيهمـبكلـوسيلةـضعيفة
حبًاـيـالتنفرـمنهم،ـوقدـيتلقفونـبعضـذلكـفيستعينونـبهـويصورونهـللناسـبصورةـ
ـوالتلبسـبذلكـمنهيـعنهـكاـهوـمعلوم،ـيقربـمنـالكذب.ـولذلكـفإنكـترىـ احقيقة،
ـالرازيـوالغزايـ افراءاِهمـَترىـعىـكّلـَمنـيقاومهمـِمنـامتقدمنـوامتأخرين،ـكاإمام
ـمنـماتـالتشنيعـ ـالزمانـاقوا واجوينيـواآمدّي،ـوكثٌرـمنـوقفواـيـوجههمـيـهذا
ـالذينـاـيّتقونـ ـامبتدعة ـيتبعهاـميُع ـالطريقة ـنعلمـأنـهذه ـبلـإننا ـأحد، ـيتصّوره ماـاـيكاد
ـأنزلـاهـهاـمنـ ـالقدحـوالذّمـوااهاماتـالتيـما ـإى ـنحنـوغرنا ـتعّرضنا اهـتعاى،ـفكم
ـأْنـ ـَليتوّقع ـالدين ـنحنـفيه،ـوإَنـكَلـجاٍدـيـخدمةـهذا ـلنـيرفناـعا سلطان،ـولكنـهذا
ياقَيـالصعاَبـمنـاأمورـوامشاّقـالـَمهولة،ـفهذهـريبةـااشتغالـيـالدينـوماولةـ

ـالدنّيـة. ـالدنيا ـللناسـيـهذه بيانه
ـامنسوبـلعبدـاهـبنـأمدـبنـحنبلـحوايـمئةـوتسعنـ وقدـوردـيـكتابـ)السنة(

ذلكـالزمان،ـوهذاـالقولـاـيدلـبمجردهـعىـاإرجاء،ـكاـهوـظاهر،ـفقدـخرجـمنـهوـأرفـ ـ=
منـأيـحنيفة،ـوقتلـدونـذلك،ـواـيصحـأنـيقالـإنهـخارجٌي،ـأوـمرجئٌي!ـورباـلذلكـجاءـيـ
بعضـالرواياتـأنـمنـاستتابهـهمـأصحابه،ـكاـنقلهـعبدـاهـبنـأمدـبنـحنبلـعنـسفيان،ـيـ
ـأباـحنيفةـ ـ»استتابـأصحابـأيـحنيفة ـأنـسفيانـقال: ـأيضًا كتابـالسنةـ)):ـ92)(،ـوأوردهـغره
ـبناءـعىـظّنـ ـبناءـعىـأنهـخارجيـأوـمرجئيـجِوزـاخروج، ـاحالة ـبأصحابهـيـهذه ـفامراد مرتن«،

ـيؤيدـماـذكرناه. ـامرجئة،ـوهذا ـاخوارجـأو ـيـحكمهمــ ـبذلك!ـفيكونـأصحابهــ منـاهمه
وسواءـسِلمـهذاـاأمرـلناـأوـمـيسَلمـفاـجوزـالقدحـيـأيـحنيفةـوهوـمنـهوـبمجردـرواياتـ ـ

ـالتيـيذكرهاـهؤاء. سقيمةـنحو
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ـمولودـيـاإسام،ـوغرـ ـأشأم ـبالكفر،ـويـالقولـبأنه ـمنهاـيـاهامه ـأيـحنيفة، نَصًاـيـَذِم
ـيكاد،ـفهوـُمكثٌِرـمنـذكرـ ـأو ـأنهـواقعـيـالتجسيم ـيدلـعى ذلك))(،ـومؤلفـكتابـالسنة
ـتشنيعهـعىـمنـ ـَتُدُلـظواهرهاـعىـالَتجسيمـراضيًاـها،ـغَرـمعرضـعليها،ـمع رواياٍت

ـالظاهر)2(.  ـالكتابـإليه،ـكاـهو ـنسبة ـإنـصَح ملهاـعىـماملـصحيحة،ـهذاـكُله
ـالكتاب:ـإنـاهـحنـَجِلُسـعىـالعرشـُيسمعـلهـأطيٌط.ـواأطيطـ تراهـيقولـيـهذا
ـيرويهـ ـفما ـُيثبتـهـاجلوَس، ـفهو ـالوزن، ـثقيُل ـأحٌد هوـصوتـالكريـحنـجلسـعليه
منـرواياتـضعيفةـمنكرةـعنـعمرـريـاهـعنهـقال:ـ»إذاـجلسـتباركـوتعاىـعىـ
الكرّيـسمعـلهـأطيطـكأطيطـالرحلـاجديد«)3(،ـومنـذلكـماـرواهـعنـعبدـاهـبنـ
خليفةـقال:ـجاءتـامرأةـإىـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـفقالت:ـادعـاهـأنـيدخلنيـاجنة،ـقال:ـفعظمـ
الربـعزـوجلـوقال:ـ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾ـوإنهـليقعدـعليهـجلـوعّزـفاـ
ـأطيطاـكأطيطـالرحلـإذاـركب)4(،ـوغرـذلكـمنـ ـله ـأربعـأصابع،ـوإن ـإاـقيد يفضلـمنه
الرواياتـامنكرةـمعنىـالضعيفةـسندًا)5(،ـيذكرهاـويؤيدهاـوجعلهاـأساسًاـمنـأسس 

ـبحوايـمئةـصفحة. ـبعدها انظرـكتابـالسنةـ)):ـ80)(ـوما  )((

وقدـأكدـمققـهذاـالكتابـد.ـممدـالقحطايـنسبةـالكتابـأمدـبنـحنبل،ـواستدلـعىـذلكـ  )2(

بكامـلبعضـالعلاء.ـ
ـلفظـ»اجديد«. ـابنـأيـيعىـيـ»طبقاتـاحنابلة«ـ)):ـ32)(،ـدون أخرجه  )3(

ـامرأة. ـابنـأيـيعىـيـ»ـطبقاتـاحنابلة«،ـ)2:ـ66(،ـدونـذكرـقصة أخرجه  )4(

ـبنـاخطابـريـاهـعنه،ـ)):ـ457(.ـ ـالبزارـيـ»مسنده«،ـمنـحديثـعمر وأخرجه ـ
ـبابـذكرـااستواءـ ـكتابـالتوحيد، ـابنـاجوزي،ـيـ»العللـامتناهيةـيـااحاديثـالواهية«، وذكره ـ
ـ«. ـ»هذاـحديثـاـيصحـعنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـواسنادهـمضطربـجدًا... ـبقوله: عىـالعرش،ـوأعله
انظرـكتابـالسنةـأمدـبنـحنبل،ـ)):ـ300-307(،ـحقيقـد.ـممدـبنـسعيدـبنـسامـالقحطاي،ـ  )5(

ـامؤمنـللتوزيع.ـ رماديـللنر،
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العقيدةـالصحيحة!ـومعلومـماـيلزُمـمنـذلكـمنـالنقائص،ـويوجدـيـهذاـالكتابـغُرـ

ـالباطلة))(. ذلكـمنـاأقوال
يعتـقدونـعقدـ أشاعرٌةـ »اأحنـافـ السبكي:ـ الدينـ تاجـ اهمـامـ اإمـامـ قالـ

اأشعري«.ـ
اأحناُفـماتريديةـيـاحقيقة،ـولكنـالعامةـالسبكّيـوصفهمـبأهمـأشاعرة،ـ
واـيريدـإاـأهمـموافقونـمذهبـاأشعريـيـأغلبِهـإاـمسائَلـقلياٍتـفرعيًة،ـفاـ
ُيعرضـعليهـبأنـاأحنافـماتريديةـوليسواـأشاعرة؛ـأنهـبنـمرادهـبقوله:»يعتقدونـ

ـباأشاعرة.ـ ـيتسَمون ـأهم ـُيِرد ـتعليلـلقوله:ـ»أشاعرة«،ـوم ـفهذا عقدـاأشعري«،
ثمـقالـالسبكي:ـ»ومنـخرجـعنـهذاـمنـاأحنافـفهمـمنـامعتزلة،ـأماـاحنابلةـ
فمنـخرجـعنـهذاـفهمـمسمة«)2(،ـوعددـهؤاءـأكثرـمنـخرجـمنـاأحناف،ـواأحنافـ
ـأشاعرة،ـومنهمـمعتزلةـوكرامية،ـوالكراميةـ ـاأغلبـاأعُم،ـومنهم منهمـماتريديةـوهم

ـإىـاأشاعرةـواماتريدية. امجسمة،ـوامعتزلةـيـاأحنافـقليلونـباإضافة

واحديثـالذيـُذكرـفيهـاأطيط:ـ»....وحكـأتدريـماـاه،ـإنـعرشهـعىـساواتهـهكذا«ـوقالـ  )((

بأصابعهـمثلـالقبةـعليهـ»وإنهـليئطـبهـأطيطـالرحلـبالراكب«ـأخرجهـأبوـداودـيـ»سننه«ـمنـ
ـبابـيـاجهمية،ـ)4728(.ـ حديثـجبرـبنـمطعمـريـاهـعنه،ـكتابـالسنة،

ـالكيفية،ـوهيـعنـاهـتعاىـوعنـ ـنوعـمن ـأجريـعىـظاهرهـكانـفيه ـإذا ـالكام قالـاخطاي:ـهذا ـ
صفاتهـمنفية،ـوليسـامرادـــبتـقديرـثبوتـاحديثـــحقيقـهذهـالصفةـوإنمـاـهوـنوعـتقريبـ
عظمةـاهـتعاىـلفهمـالسائلـمنـحيثـيدركهـفهُمه؛ـأنهـاـيعرفـدقائقـمعايـالصفاتـواـماـ

ـا.ـهـ. لطفـمنهاـودقـعنـدركـاأفهام.
ـثمـ ـألفاظهـودااته، ـبحمدـاه،ـواـحسنـالوقوفـعندـظواهر ـالتأويل،ـوبابهـواسعـجدًا فالازم ـ

ـيدلـعىـأمرـوراءه.ـ ـفهذا ـبامروقـواابتداعـوحريفـالدين، ـامؤلنـواهامهم تبديع
ـ)3:ـ378(. ـالكرى« »طبقاتـالشافعية  )2(
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إذنـعقيدةـالطحاوِيـَمْرِضّيٌةـعندـاإمامـالُسْبكِي،ـوهوـيـهذاـناقٌلـعنـالعلاءـ
ـقال))(. ـإثباِتـونقلـااتفاقـعىـما ـقريٌبـمن ـفكامه ـأوـهواه، ـاجتهاده، اـقائلـبمجرد

ـالطحاوي. ـالتمهيدـسنرعـيـإكالـالرحـعىـمتنـأيـجعفر بعدـهذا
قال الطحاوي: )وما يعتقدون من أصول الدين( 

ـيتفرعـعنهـغره،ـفكُلـيءـهوـعمدٌةـوركٌنـ ـأوـما ـُيبنىـعليهـغُره، اأصلـهو:ـما

وأماـحسنـالَسَقاف،ـوقدـكانـيعلنـأنهـأشعرٌيـمنـأهلـالسنةـثمـانقلبـعىـعقبيه،ـوخالفهمـ  )((

ـمنـالشيعةـوالزيديةـواإباضيةـوامعتزلةـوغرهمـوزادـمنـهواهـ وقدحـفيهمـواختارـمذهبًاـختلطًا
ـوتاعبـيـكتابتهـ ـبلـجرحًاــ ـالطحاويةـرحًاــ ـأحدـمنـكتبـعىـالعقيدة ماـشاءـوأحَب،ـوهو
عليهـكاـشاءـأنـيتاعب،ـوكانـيقصدـمنـكتابةـهذاـالرحـأنـيدَسـعىـأهلـالسنةـمنـالعقائدـ
امخالفة،ـويرّوجـمذهبهـالذيـلّفقه،ـمنتهزًاـحسنـظِنـأهلـالسنةـهذاـامتن،ـوحسنـظنّهمـبمنـ
يكتبـعليهـرحًا،ـمامًاـكاـفعلـابنـأيـالعزـاحنفيـعندماـكتبـرحًاـعىـامتنـنفسهـمرّوجًاـ

ـأقسام:ـ ـالطحاويـثاثة ـأيـجعفر ـَمْتَن ـابنـتيمية،ـوالسقافـُيَقِسُم لعقيدة
ـفيهـخاف.ـ اأول:ـصحيح.ـوالثاي:ـمردود.ـوالثالث: ـ

فامتنـالذيـقالـعنهـالعلاء:ـإنهـملـاتفاقـإاـمواضعـاـتتعدىـأصابعـاليدـالواحدة،ـواخافـ ـ
ـأقسام،ـوسنشرـإىـهذاـعندـمرورناـعىـامسائلـيـ ـثاثة ـإنه ـالسقاف: ـيقولـعنه فيهاـسهلـيسٌر،
ـالسقافـكاـنوضحـرأَيـغرهـمنـكتبـرحًاـأوـ ـالطحاوي،ـونوضحـرأيـحسن متنـأيـجعفر
تعليقًاـعىـهذهـالعقيدةـاجليلة،ـلنميزـامصيبـمنهمـمنـغرـامصيب،ـونعّللـلناٍسـأغراضهمـ

ـُيتىـعىـأساعهم. ـفيا ـيتهاونون ـأو ـفاـينخدعون لكيـيكونواـعىـبينةـمنـاأمر،
ـا.هـ.ـ ـالطحاويـاـغر«. ـالطحاويـمثلـعقيدًةـواحدـمنـالسلفـوهو ويقولـالسقاف:ـ»عقيدة ـ
وهذاـالكامـمنـالسقافـيبعثـعىـااستغراب،ـفالعقيدةـالتيـينقلـكثٌرـمنـالعلاءـااتفاقـ ـ
عليها،ـيدعيـالسقافـأهاـعقيدةـالطحاوّيـفقط،ـاـغر!ـوهذاـالقولـمنـالسقافـمّردـرأٍيـلهـ

ـلغرٍضـعنده،ـوهوـغرـسديد. قاله
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ـامعنىـاللغويـ ـفهوـأصلـلغره.ـهذاـهو ـُيبنىـعليهـغُره ـله،ـوكلـيء ـفهوـأصٌل ـما يـبناٍء

لــ»أصل«ـمفرِدـ»أصول«،ـوهوـمقاربـللمعنىـااصطاحيـباـريب.
ـالفقه؛ـأنـكلمةـ»أصل«ـ ـالعقائدـويدخلـفيها ـامعنىـتدخلـفيها كلمةـ»أصل«ـهذا

ُأضيفتـإىـ»الدين«.
وكلمةـ»الدين«ـشاملٌةـللعقائدـوالفقه،ـو»الدين«ـــبتعريفـالعلاءــ:ـوضٌعـإهيـ
ـوبعضهمـيقولـهو:ـوضعـُمساوقـلذويـالعقولـإىـاخرـ ـلذويـالعقولـإىـاخر، سائٌق

بالذات))(. 
ـالدينـهدفـإىـخرـاإنسانـدنياـ ـاتفاقهاـعىـأن ـبعد والفرقـبنـاأولـوالثايــ
وأخرىـــهوـامفهوُمـمنـإطاقـكلمةـاخر،ـوعدمـتقييدهاـبالدنياـأوـاأخرى،ـفُعلمـ
أنهـاخرـبالذاتـمطلقًاـعنـزمانـمعن،ـوإنـالقولـالثايـنَصـعىـأنـالدينـُيسـاوقـ
أصحابـالعقول،ـأي:ـإنـالعقلـبالذاتـاـيعارضـالدين،ـبلـيتاشىـمعهـواـجدـيـ
ـبأنـالعقلـيمكنـ ـواأولـُيبقيـاحتااً ـبأنهـعقّي، ـمعـبقاءـوصفه ـالديَن، ـماـيالفـبه نفسه

ـانساقـلهـوخضعـوانقاد. ـتأَمَلـفيه ـإذا ـيعارضـالدين،ـولكنه أن

]بن العقل والنقل[
وهاهناـمسألةـقدـيبحثـفيهاـبعضـالنُـّظار،ـوهيـأنـهذهـامَلكةـالفكريةـاموَدعةـ

ـأمـا؟ـ ـأنـخالفـالدينـاحق ـبالعقل:ـهلـيمكن يـاإنسانـوامساة
والتحقيقـيـهذهـامسألة:ـأنـنعلمـأنـالعقلـــباـهوـمَلكةـيـاإنسانـــاـجرـ
ـأوـغرـصحيح،ـولكنـُيمكنـلإنسانـ ـبأسلوٍبـصحيٍح اإنسانـعىـأنـيمَيـيـتفكِره

ـالعروس«ـ)35:ـ56(. »تاج  )((
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ـذاـ ـكونه ـأنـيكونـمجرد ـأما ـأجهدـنفسهـوتعّملـبفكره، ـإذا ـفكَرهـصحيحـأمـا، ـأّن أنـيعلَم
ـباـ ـالعقلــ ـناشئًاـعن ـيصدرـعنه ـيكونـكُلـما ـيستلزمـذلكـأن ـالعقل، ـأوـصفةـهي ملكة،

ـفا.ـ ـأنـتكشفـعنهــ ـإىـاحقـوالصوابـفياـمنـشأنه هوـملكةـتقود
فإنـاإنسانـُيمكنـأنـجرَيـيـخطواتـفكريةـخاطئة؛ـأنه،ـوإنـكانـاإنتاجـ
غرـموقوفـعىـاإرادة،ـلكنـالطريَقـالتيـيسرـفيهاـاإنساُنـوترتيَبـامقّدماتـأمٌرـ
إراديـإىـحدـكبر،ـولذلكـاملَحِظـاإرادِيـالثابتـيـذلكـيتوّهمـاإنسانـأنـكلـماـ
ـينبغيـأنـيكونـصحيحًا،ـويغفلـعنـأنـاإنتاجـ ـنتاجـعقٌيـمض،ـوأنه ـفهو ـبفكره أنتجه

ـقدـاـيكونـصحيحًا. ـيكونـعقليًاـولكنـترتيبـامقّدماتـومواّدها قد
ـفيهـحركةـ ـبالعقل،ـمنـحيثـإنـالوهم ـالوهمـقدـيتلطـعىـاإنسان فضاًـعنـأّن
أيضًا،ـفيتوهمـاإنسانـأنـكلـماـفيهـحركةـنظريةـفهوـعقل،ـفينقادـاإنسانـلومهـظاّنـًاـ

ـلعقله.ـ ـمنقاد أنه
ولذلكـيطلقـالناسـعىـكلـماـينتجونهـبأفكارهم:ـإنهـنتاجـعقي،ـوهذاـالنتاجـ
الفكريـــهذاـااعتبارـــقدـيكونـموافقًاـللريعةـوالدين،ـوقدـاـيكون،ـولذلكـينشأـ
ـأنـإطاقـوصفـالعقلـ ـيناقضـالدينـوالريعة،ـويغفلون ـالعقلـقد ـبأن ـالقول عندهم
عىـهذهـالنتاجاتـالفكريةـليسـبحسبـحقيقةـاأمر،ـولكنـبحسبـماـيظهرـللناسـ
بومهم،ـوفرٌقـبنـماـكانـناجًاـبحسبـالفكرـالصحيح،ـوبنـماـكانـناجًاـبحسبـأِيـ

ـالباب.ـ فكرـصحيحـأوـغرـصحيح!ـفيحصلـاخلطـبنـالناسـمنـهذا
العقلـالصحيحـيستحيلـأنـيالفـالرعـالصحيح،ـ أنـ قّررواـ العلاءـ ولكنـ
ـكاناـقطعّين؛ـفالقطعّياتـ ـإذا ـالقولـبأنـالعقلـاـيناقضـالرع،ـخصوصًا ولذلكـأطلقوا

اـتتعارضـبالرورة.ـ
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والتحقيق:ـأنـماـيطلقـعليه:ـإنهـعقيـإطاقًاـصحيحًاـهوـفقطـماـكانـقدـحّققـ
لديناـبعدـسرهـوتنقيِحهـوفحِصهـأنهـموافٌقـوغرـخالفـللعقل،ـبلـبعدـأنـيثبتـأنهـ
صادٌرـعنـتلكـاأدلةـالصحيحةـالتيـحُقـهاـــدونـغرهاـــأنـتسمىـعقلية،ـوماـكانـ
سوىـذلكـفإطاُقـوصفـالعقيـعليهـأوـدعوىـأنهـناشئـعنـالعقلـيكونـمبنّيًاـعىـ

التسامحـأوـامغالطات.
فإنـمـُينَتـبهـإىـماـقّررناهـهناـحصلـاخلُطـودعوىـامضاّدةـوامنافاةـبنـالريعةـ

ـبنـالدينـوالعقل.ـ ـأو واحقيقة
بناًءـ تتفاوتـ العقولـ بناًءـعىـذلكـــأنـ ــ الناسـفيحسبونـ وقدـينساقـبعضـ
عىـتفاوتـنتائجـاأنظارـالتيـجريـيـنفوسـالبر،ـوحسبوهاـكلهاـعقليةـمضة،ـ
والصوابـــالذيـاـريبـفيهــ:ـأنـالعقلـواحدـمنـحيثـُأُسُسهـامكّونُةـله،ـوالنتائجـ
التيـينتجها،ـولواـذلكـاستحالـعىـالبرـالوصولـإىـاحقـودعوةـالغرـإىـالدينـ

الصحيح.ـ
]تعريف أصول الدين[

ـتطلقـعىـ ـأن ـالدين«ـَعَلًا،ـمتعارفًاـومصطلحًاـعليها ـأصبحتـكلمةـ»أصول لقد
ـقبلـذلك:ـ»يعتقدون«. ـقوله ـبقرينة امبايـالكبرةـوامسائلـاأركانـيـااعتقاد؛

البابريـيـ»رحه«:ـ قالـ كاـ هوـ ِعلًاـ كونهـ منـحيثـ الدينـ أصولـ وتعريفـ
ـاهـوصفاتهـوأفعاله،ـوأحوالـامخلوقنـمنـامائكةـواأنبياءـ ـيبحثـفيهـعنـأساء »علٌم
واأولياءـواأئمة،ـوامبدأـوامعادـعىـقانونـاإسام،ـاـعىـأصولـاحكاء،ـحصيًاـ

ـللشبهات.ـ لليقنـيـالعقدـاإياي،ـورفعًا
وقدـيسمىـأصولـالدينـبـ»علمـالكام«،ـإما:ـأَنـأظهرـمسألةـتكـّلمواـفيهاـ
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وتقاتـلواـعليهاـهيـمسألةـ»الكام«،ـفُسّميـالنوعـباسمها،ـوقيل:ـسميـكامًا؛ـأنـ
ظهورـكالـالكامـإناـيكونـببيانـاحقائق،ـوإبرازـالدقائق،ـوذلكـاـحصلـإاـهذاـ
العلم،ـفجعلـنفسـهذاـالعلمـكامًاـمازًاـللمبالغة.ـوقيل:ـإنـالـمنكرينـللمباحثـ
العقلية،ـواأدلةـالرهانية،ـإذاـسئلواـعنـمسألةـتتعلقـبصفاتـاهـوأفعاله،ـقالوا:ـُهيناـ

ـبالغلبة«))(. ـله ـلهـفصارـعلًا ـااسم عنـالكامـيـهذا،ـفاشتهرـهذا
فالطحاويـيقصدـباأصولـالدينية:ـماـكانـمنهاـمطلوبًاـااعتقاُدـبهـلذاته،ـكاـ
ردناهـلك،ـوهوـمصطلُحـ»العقائد«،ـومـيفرقـبنـماـكانـمنهـحتملـاخافـوماـمـ
حتمله،ـومـيفرقـكذلكـبنـماـكفرـخالُفهـوماـمـيكفر،ـفلمـجعلـالتكفَرـقيدًاـمسائلـ
ـمسائلـالفروع،ـبلـاعترـالفروَع:ـهيـامسائلـالعمليةـمطلقًا،ـ ـالتكفرـقيدًا اأصول،ـوعدَم

واأصول:ـهيـامسائلـالعقائدية.ـ
ـالدينـوفروعه؛ـفإَنـكثرًاـ ـبنـأصول ـالعلاء ـالضابطـعند ـالتكفرـهو وليسـلزوم
منـفروعـالدينـقدـيكفرـُمنكُرهـاـأجلـأنهـمنـأصولـالدينـهذاـالتعريف،ـبلـأنهـ
ـأفضلـالصاةـوالسام،ـ ـمنـالدينـالـُمنَزلـعىـسيدناـممدـعليه ـأنه ـمقطوع ـيقينٌي ثابٌت
فيكونـالتكفرـمرتبًاـعىـإنكاره؛ـأنهـقطعيـيقيني،ـاـلكونهـمنـأصولـالدين،ـوذلكـ
كالصاةـوالصوم،ـفمنـأنكرماـكَفَرـباـريب،ـمعـكوهاـمنـفروعـالدين،ـأي:ـمنـ
اأمورـالعمليةـامبحوثةـيـالفقه،ـولكنـلكونـحكمهاـقطعيًاـاـشكـيـثبوتـنسبتهاـ
إىـالدينـاحق،ـفإنهـمنـهذاـالبابـيكُفرـمنـأنكرما،ـوسوفـيأيـمزيدـتوضيحـللفرقـ

ـاهـتعاى.ـ ـالكتابـبإذن بنـماـيكفرـبهـوماـاـيكفرـبهـيـأواخر
فأصولـالدينـإذنـعنـدـاإمامـالطحاويـُتـرادُفـالعقائـَد،ـوالفروعـُتـرادُفـ

العمليات.

ـبعدها. »رحـامواقف«ـص66ـوما  )((
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]إشكال[

ـمنـأنـاأصولـهيـالعقائدـوالفروعـماـسواهاـيـاصطاحـ ـقلناهــ قدـُيشكلـعىـما
ـامتن،ـواـخافـيـ ـامسحـعىـاخفن،ـوغِرها،ـيـهذا ـمسألَة ـإدراُجه ـالطحاويــ اإمام

ـالفروع. ـامسائَلـمنـمسائل أَنـهذه
فاجواب:ـإنهـاحظـيـإدراجهـهذهـامسائلـيـهذاـامتنـجانَبـوجوِبـااعتقادـ
بحكمـامسحـوهوـاجواز،ـواحُكمـمقطوٌعـبهـثابتـباأحاديثـالتيـحكمـعليهاـغرـ
واحدـمنـاأعامـأهاـمتواترة،ـكاـسيأي،ـاـمّردـبيانـجوازـالعملـبامسح،ـومعلومـ
أنـاأولـيكُفرـمنـيالفه،ـباعتبارـأّنـالدليلـالقطعيـقائٌمـعليه،ـوأماـاجانبـالثاي:ـفاـ
يكفرـمنـاـيعملـبه،ـلكونهـمنـالفروعـمطلقًا،ـوبذلكـجابـعنـغرهاـمنـامسائلـ
ـتبحثـيـكتبـ ـامصنف.ـويستفادـمنـإيرادهاـيـكتبـالعقائدـمعـأها العمليةـالتيـأوردها
الفروع،ـأنـبعضـامخالفنـأهلـالسنةـقالواـها،ـفإذاـأوردتـيـكتبـالعقيدة،ـكانـ
يـذلكـاستبشاعـوتنفرـللمخالفةـفيها،ـعىـأنـنقلـاحكمـالقطعيـكامسحـإىـالظنِي،ـ
ـيقدحـ ـالشيعةـيـاإمامة،ـقد ـاعتقادية،ـكاـفعله ـأصلية ـالعملية ـالفروع والعكس،ـوجعل

ـالدينـأوـأنقاصـمنهـباـبرهانـبن.ـ يـااعتقاد،ـأنهـزيادةـي
ـبه،ـاـحتملـ ـكانـمقطوعًا ـإنـمصطلحـاأصولـيدخلـفيهـكلـما ويمكنـأنـيقال:
ـالفروعـفبخافه.ـ ـإليهـابتنائهـعىـمردـشبهة،ـوأما ـُيلَتَفُت ـأنـاخافـفيهـا ـأو اخاف،
وعىـهذاـفإدخالـالطحاويـمسألةـاخّفـجائٌزـومطّردـمعـهذاـااصطاح.ـ

فتأّمل.
ـالعقائد،ـ ـأصول ـيدخلـفيه ـُأطلقــ ـإذا ـإنـمصطلحـ»اأصول«ــ ـنقول: ـأن ويمكن
وأصولـالفقه،ـأي:ـامسائلـاأصولـمنـالفقه،ـوهيـامسائلـامقطوعـها،ـالثابتةـعىـ
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ـالدينـشاملـ ـأن ـالدين«ـفباعتبار ـالظّن.ـوعىـهذاـفإذاـقيل:ـ»أصول ـاليقنـاـمرد سبيل
للعقائدـوالفقه،ـفإنهـيدخلـفيهـاأصلياتـمنـالعلمن،ـوبالتايـفيجوزـإدراجهاـيـفٍنـ

ـاحيثية. واحدـمنـهذه

* * *
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موضوع علم الكام
موضوعـهذاـالعلم:ـهوـامعلومـمنـحيثـماـهوـُموصٌلـإىـالعلمـباأدّلةـالقائمةـ
عىـالعقائدـالدينيةـالصحيحة،ـفمنـحيثـماـموضوعهـامعلوُم،ـفإنهـأعمـالعلومـعىـ
أفعالـ فالفقهـيبحثـيـأحكامـ العلومـسواهـتبحثـيـمعلومـما،ـ اإطاق؛ـأَنـكَلـ
الـمكلفن،ـوالطبـيبحثـيـجسمـاإنسانـمنـحيثـدفُعـاآفاتـوجلبـالصحة،ـ
وهكذا،ـأماـهوـفلهـالبحثـيـكّلـماـهوـمعلوٌم،ـبحيثـيؤديـالبحثـفيهـإىـتدعيمـ

ـله.ـ ـفاـكانـكذلكـفهوـموضوع ـالدينيةـوالكشفـعنها، العقائد
ـوأحَدهمـنظرًا،ـوجبـعىـامتكلمـ فلذلكـجبـأنـيكونـامتكلُمـأوسعـالناسـعلًا
أيضًاـأنـيبارـمعرفَةـالعلومـامكشوفةـيـكلـعرـمنـالعصور،ـوالنظَرـفيهاـلتمييزـماـ
ـماـاـيفيد،ـوبالتايـفإنهـاـُيستبعدـأنـينكشفـللمتأّخرينـمنـامتكلمنـ يفيدـيـمقصوده
منـاأدلةـماـمـيكنـيعرفهـامتقّدمون،ـوهذاـيكونـنورًاـمعـالنور،ـمـاـيزيدـاأمرـبيانًاـ

ـالناس.ـ وظهورًاـعند
وربمـاـينكشفـللمتـأخرـأيضًاـضعُفـبعضـاأدلةـالتيـاعتمدـعليهاـبعضـ
امتقدمن،ـواـررـيـذلكـمطلقًا،ـبلـهذاـالكشفـيكونـواجبًاـرعيًاـعىـامتكلم؛ـ

ـالباطلة. ـأو ـالضعيفة ـالدينيةـعىـاأدلة ـالعقائد ـبناء فإنهـاـجوز
ـفنظرهـكُلهـمنـأجلـاهـتعاىـويـاهـ ـاهـتعاى، ـللمتكلمـهوـمعرفة ـامهُم وامقصود

تعاى.ـ
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فلذلكـجبـعىـامتكلمـأنـيعرفـالعاَلـَمـعىـصورتهـاحقيقية،ـبقدرـالطاقةـ
اإنسانية،ـوجبـعليهـأنـيبتعدـعنـالتصُورـالباطلـللعاَم؛ـأنـالعامـهوـالدليلـعىـاهـ
تعاى،ـفكلاـازدادتـمعرفُتناـبهـعىـوجهـصحيح،ـازدادـعلُمناـبواجبـالوجودـاإلهـ

امعبود.ـ
ـلتنقيحـمعرفتهـ ـامعارفـوالعلومـامستحدثة، ـمتابعة ـفإنـامتكلمـجبـعليه ومنـهنا
ـفيصّورـهمـ ـأوـيدُعـغره، ـينخدُع ـفإَنـكثرًاـمنهمـقد ـالناسـبه، بالعام،ـولتصحيحـمعرفة
ـلِـاـهذاـمنـ ـاانحراَف؛ ـينُقدـهذا ـامتكّلمـعندـذاكـأن الوجوَدـعىـغرـماـهوـعليه،ـفيلزم

ـالصحيحة.  أثرـكبرـيـتقريبـالناسـمنـالعقائدـاإسامية
ونحنـاـنريدـبالوجودـماـكانـمنـبابـالطبيعياتـفقط،ـأي:ـاأجسامـوأحكامها،ـ
ـاموجودةـعىـ ـاإنسانـواحياة ـاأعراضـوأحكامها،ـبلـيدخلـيـذلكـدراسةـطبيعة أو
ظهرـاأرض،ـبلـيـهذاـالكونـماـاستطعناـإىـذلكـسبياً،ـفإنـكلـذلكـماـيمكنـ

النظُرـفيه،ـوماـيدخلـيـعمومـقولهـتعاى:ـ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
كاـ ]فصلت:ـ53[،ـ ﴾ـ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 
يدخلـيـذلكـعامـالوعيـوالفكرـوالنظرـوالعقلـأيضًا،ـويدخلـفيهـاأمورـالروحانيةـ
والنفسانية،ـفكلـذلكـماـيمكنـإذاـُعلمـعلًاـصحيحًاـأنـيكونـبابًاـمنـأبوابـاحق،ـ
وإذاـسادهـاخلطـواخطأـأنـيكونـبابًاـمنـأبوابـالر،ـوكلـماـكانـكذلكـفمنـوظيفةـ
امتكّلمـأنـينقدهـويبحثـفيه،ـويتأكدـمنـاأحكامـالصحيحةـامقولهـفيه،ـويميزهاـمنـ
الباطلـمنـالقول،ـلكيـيمكنهـمنـبعدـأنـيبنَيـأدلتهـعىـعلٍمـصحيحـمبنٍيـعىـوعيـ

ـالعام.ـ سديدـهذا
ـلهـجانبان: ـإذن ـالكام فعلُم

ـالدينية. ـالقائمةـعىـالعقائد ـاليقينية ـاأدلة اأول:ـهوـمعرفُة



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  46
ـودفُعهاـعنـأنـتكونـقائدًةـ ـالدخيلـمنـاأفكارـعىـالبرـأمعن، ـهوـنقُد والثاي:

ـالدنيا.ـ همـيـاحياة
ـالفاسدة. ـاأفكاَر ـالصحيحة،ـوهدم ـيبنيـاأفكاَر فعلمـالكام

ومنـذلكـتعرفـأنـوظيفةـامتكلمـأعىـالوظائف؛ـأنـاهتامهـإناـيكونـُمنَصّبًاـ
ـينبنيـعليهاـغُرهاـ ـالتي ـاأصولـهي ـللدين،ـوهذه ـالكبرة ـالكليةـواأصول عىـاأمور

ـالغلطـيـغره. ـبكثٍرمن ـأخطُر ـالعلم منـاأحكام،ـفاخطأـوالزيغـيـهذا
ولذلكـفإنـهذاـالعلمـاـيليقـدراسُتهـبكثرـمنـالناس؛ـلِـاـأهمـاـيرتقونـإىـ
هذهـامراقي،ـواـيطيقونـالبحَثـالدقيق،ـفإنـتعّرضواـلهـخلطواـاخبيَثـبالطيب،ـأوـ
ـامعارفـلزيادةـمفاسدهمـ ـالكامنةـيـهذه ـالقّوة ـيستغّلون ـفربا ـبامفاسد، ـتلّبسوا ـقد أهم

وتقويتهاـيـأعنـالُسَذج.ـ
وهذاـكانـهذاـالعلمـــكغرهـمنـالعلومـــمراتبـمنـجهةـتعليمهـللناس،ـسوفـ

ـاه. ـإنـشاء يأيـالكامـعليهاـيـملها،

* * *
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بيان أن اخوض ي هذا العلم مهم
قدـيقولـبعضـالناس:ـإَنـالناسـاـيلتفتونـكثرًاـإىـاأمورـالكليةـوامعارفـ
العقليةـالعويصة؛ـإذـغايةـاحتياجهمـإناـيكونـإىـبعضـاأمورـالعمليةـالتيـتفيدهمـيـ
ـفغرـامؤمننـباهـتعاىـاـيلَزُمهمـالنظرـيـ ـالدنيا، ـاحياة ـَمعيشَتُهْمـيـهذه تصحيحـوُتِقيُم

ـيلزمهمـذلك؟! ـأين ذاته،ـومن
ـالبرـإذاـنظرـيـشؤونـنفسه،ـفإنهـاـريبـ ـالواحدـمنـبني فنقولـيـاجواب:ـإَن
التصديقـببعضـاأمورـوالتصُوراتـ باميلـإىـ التلُبسـ أنهـاـخلوـنفُسهـعنـ ياحظـ
العامةـللعاَمـوالوجود،ـوإىـنفيـالبعضـاآخر،ـواـيمكنـإنساٍنـأنـينكرـذلكـاميل،ـ

فضاًـعنـاحصولـبالفعل.
ـبعدمـالتصديقـبالنفيـواإثباتـ ـيمكنـأنـيُتصّورـيـذلكـهوـأنـيقوَل ومنـأقلـما
يـأمرـمنـاأمورـالكلية،ـكوجودـاإلهـأوـاانتقالـمنـهذهـاحياةـالواقعةـاآنـإىـحياةـ
أخرىـتقعـيـامستقبلـبعدـاموت،ـوهوـامسمىـباليومـاآخر،ـفاـيمكنـإنسانـإذاـ
ُعِرَضْتـعليهـمثلـهذهـاأمورـأنـينفّكـعنـالتصديقـأوـالتكذيبـمطلقًا،ـبلـمنـامتنعـ
عنـذلك،ـفإناـيمتنعـاّدعائهـعدَمـوقوعـالدليلـعىـأٍيـمنـالطرفنـعنده،ـكأنـيقول:ـ
إننيـاـأصدقـإاـباـأِحُسُه،ـوهذاـالذيـتّدعيهـمنـوجودـاإلهـووقوعـاليومـاآخرـاـ
أحُسـبهـاآن،ـومـأحَسـبهـيـاماي،ـفلذلكـاـأصّدقـبه!ـوقدـيقولـالبعض:ـإننيـمـ

أحَسـها،ـولذلكـفإننيـأنفيها،ـوليسـفقطـأمتنعـعنـالتصديقـها.ـ
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والبعضـيّدعيـأنـالبرـاـُيمكنهمـباـلدهمـمنـقوةـتعُقليةـأنـيغوصواـيـهذهـ
ـقدـتكونـموجودة،ـولكنـلنقصـقدرهمـ ـفإها امطالب،ـاـلعدمـوجودهاـيـنفسـاأمر،

ـامواقف.ـ ـإىـغرـهذهـمن ـإليها، ـإدراكهاـوالوصول عن
ولوـفَكرـالعاقلـيـهذهـامطالبـويـمواقفـالبرـمنهاـلرأىـأنهـمنـالازمـعىـ
امعقولـ أنهـمنـغرـ امطالبـواخاُذـموقفـمنها،ـوأدركـ التفكُرـيـهذهـ الناسـ ميعـ

ـامطالبـبامَرة. جاُهُلـهذه
ـللتفكرـ ـأنـاإنسانـاـبدـأنـهتّم ـفإنـالتأملـالصادقـيـالنفسـالبريةـُيرنا إذن،

ـالنظرـفيه.ـ ـيرك ـأن ـاأمر،ـواـُيمكنه يـمثلـهذا
ولوـلفتـالواحُدـنظرهـإىـحقيقِةـأّنـهناكـبعَضـالعقاءـامجَمعـعىـعقِلهمـبلـ
ـاإلِهـهذاـالعاَمـاخالِـِقـله،ـ كاِهمـيـالتعُقلـواحكمةـأخرواـالناَسـبأهمـرسٌلـمنـعند
ُيبلغواـالناسـأوامَرـمعينة،ـوأنـهؤاءـالعقاءـواحكاءـمنـ وأنـهذاـاإلهـأَمَرهمـأنـ
الناسـعندماـواجههمـبعُضـالناسـباإنكار،ـظهرتـعىـأيدهمـأموٌرـاـيمكنـأحٍدـ
ـإىـ ـاأمور ـإظهارـهذه ـينسبوا ـأمعنـم ـأيضًا ـيأَيـها،ـوأنـهؤاء ـالبرـأن منـغرهمـمن
مّردـنفوسهم،ـبلـكلهمـأمعواـعىـنسبتهاـصدورًاـإىـاإلهـالذيـبعثهم،ـثمـإنـهؤاءـ
ـمـيكونواـيعلموها،ـورفعواـمنـمستوىـالبرـيـالتعُقلـحقائقـ ـالناسـأمورًا الناسـعّلموا
اأمور،ـوأبلغواـالكثرينـمنهمـإىـالكااتـالعمليةـالتيـمـيستطعـغُرهمـبلوَغهاـواـ
تبليَغـغرهمـإليها،ـوكلـهؤاءـكانواـأيضًاـينسبونـالفضَلـيـهذهـاأمورـوالكااتـ
إىـاإلهـالواحد،ـوأنـهذهـالظواهرـكانتـتقُعـيـكلـفرةـمنـاأزمنةـاماضيةـوآخُرهاـ
وقوعاـمـيتجاوزـُبعُدهاـالزماُيـعنـهذاـالزمانـألَفـسنةـومسنـسنة.ـوأنهـمـيزلـكثٌرـ
ـمعتقدينـها.ـ ـالرسل،ـويدينونـهمـبالواء،ـوَيْدعونـلدعوهم، منـالناسـيتبعونـهؤاء
ـالواقعةـ ـالظواهر ـاستحرـمثلـهذه ـإذا ـندعيـأَنـكلـعاقلـمّيزـحقائقـاأمور إننا
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يـالعام،ـفإنهـاـشكـسيبلغهـعقلهـإىـالنظرـيـهذهـالدعاوي،ـأي:ـإىـالنظرـيـأنهـهلـ
يوجدـحّقًاـإلٌهـللعامـوخالٌقـله،ـأمـإنـالعامـأزي؟ـوأنهـاـتوجدـحياةـآخرةـللناس،ـوأنـ

ـالناسـباحقيقة؟ـ ـالرسلـكلهمـكانواـكاذبنـومـيروا هؤاء
ـاأمرـ ـبالنظرـيـهذا ـاانفكاكـعنـااهتام ـالناسـاـيمكنه ـأحدًاـمن ـندعيـأن إننا

ـتفاصيَلهـودائله؟! ـبَينـَا ـفكيفـلو ـباـأوضحناه، بعدـعلمه
ـالدنيا،ـ ـإنسانـيـهذه ـأمٌرـروريـاـينفُكـعنه ـإليه،ـهو ـالنظرـوالتوّجه ـإى فاهمة
ـالنظرـ ـُيِرِد ـإاـمنـأرادـذلك،ـوأماـمنـم ـإرادٌيـاـيصدر ـأمر ـفهو ـالنظرـوحصيُله ـإجراء أما
فكيفـيصدرـمنهـالنظر؟ـوكثٌرـمنـالناسـيشعرونـهذهـالرغبةـيـالتوجهـإىـالنظرـيـ

ـأنُفسهمـعنهـأسبابـكثرة. ـاأمر،ـولكنهمـيرفون هذا
ـاأمورـاخارقةـللعادة،ـواأفعالـالعجيبةـ إذنـعندماـيرىـاإنساُن،ـأوـيسمعـأخباَر
اخارجةـعنـمقدورـالبرـصادرًةـعنـبعضـالبر،ـوهؤاءـيرونـاجميعـأهمـليسواـ
همـالفاعلنـاحقيقينـهذهـاأفعال،ـبلـهوـاهـالواجبـالوجود،ـفإنـعقلـاإنسانـ
الناس،ـ إليهـصدُقـهؤاءـ يتبادُرـ فيهـ ويدققـ النظرـ يغوصـيـ أنـ وقبلـ النظر،ـ لبادئـ
ويغلُبـعىـظنّهـعدُمـكذهم،ـولوـمّعنـيـالنظرـقلياًـلَعاُهـعدًمـالطمأنينةـعنـالقلبـ
واخوًفـمنـترِكـماـسِمَعهـمنـدونـحقيقـله،ـفإنـاإخباَرـعنـحياٍةـبعدـاموتـوأحواٍلـ
خاصةـهذهـاحياةـهوـأمٌرـاـيدفعهـالعقلـأولـالنظر،ـبلـجوزهـويطلبـالدليلـعىـ
اّدعاءـانتفائه،ـوهذاـفإنـتركـالنظرـفياـيرـبهـهؤاءـالرسلـوالتوايـيـالكشفـعنـ
حقيقته،ـخصوصًاـمعـاالتفاتـإىـهذهـالعجائبـالتيـصدرتـعنهم،ـهوـأمٌرـحكمـ

ـفيه. ـاحكمة العقلـبعدمـوجود
وماـدمناـقدـقلنا:ـإنـالنظرـيـأمرـالرسلـأولـالعقلـوقبلـالتمُعنـيـالنظرـاـ
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يستلزمـاحكمـباستحالتهـعندـالعقل،ـوماـدامتـهناكـأمورـعظيمةـتلزمـعنـهذاـاأمرـ
لوـكانـحقيقةـبالفعل،ـوماـدامـيوجدـأموٌرـحفزـاإنسانـعىـالنظرـيـهذهـاحالةـوهيـ
ـُتِرَكـوشأَنه.ـ ـلو ـاحافز ـالظاهرة،ـوالعقلـيسرـمعـهذا ـاأنبياءـوالرسلـوأحواهم أخبار

أقول:ـمعـوجودـكِلـهذهـاأمور،ـيلزُمـأّنـأهّمـامهاتـأنـنبحَثـيـهذاـالذيـ
ـأوـهوـ ـبإمكانه:ـهوـماٌلـيـنفسهـعىـالتحقيق، ـالنظر قىـالذهنـيـبادئـالرأيـوسابِق

حٌقـاـشكـفيه؟ـ
فمنـقولـالرسولـعليهـالسام:ـإنـلكمـرّبًاـكّلفكمـحقوقًا،ـوهوـيعاقبكمـعىـ
تركها،ـوُيثيـبكمـعىـفعلها،ـوقدـبعثنيـرسواًـإليكمـأبنـلكمـذلك))(،ـفيلزمناـــاـ
مالةـــأنـنعرفـأَنـلناـرّبًاـأمـا؟ـوإنـكان:ـفهلـيمكنـأنـيكونـحّيًاـمتكّلًاـحتىـيأمرـ
ـالرسل؟ـوإنـكانـمتكلًاـفهلـهوـقادٌرـعىـأنـُيعاقبـوُيثيبـإذاـ وينهىـويكّلفـويبَعَث
عصيناهـأوـأطعناه؟ـوإذاـكانـقادرًاـفهلـهذاـالشخصـالذيـأخرناـبذلكـ)الرسول(ـ
صادُقـيـقوله:ـأناـالرسولـإليكم؟ـفإذاـاتضحـلناـذلك،ـلزمناـــاـمالةـإنـكناـعقاَءـ
ـأنـنأُخذـحَذَرناـ نعملـبمقتىـعقولناـاـبمقتىـأوهامناـوشهواتناـكسائرـاحيواناتــ
وننظرـأنفسنا،ـونستحقرـهذهـالدنياـامنقرضةـباإضافةـإىـاآخرةـالباقية،ـفالعاقلـمنـ

ـلعاقبتِه،ـواـيغرـبعاجلتِه.ـ ينظر
ومقصودـهذاـالعلم:ـهوـإقامةـالرهانـعىـوجوِدـالرّبـتعاىـوصفاتهـوأفعاله،ـ

ـللعاقلـعنه.  وصدقـالرسل،ـوكُلـذلكـمهٌمـاـميَص

ـقالـ ـ»... ـ)7):ـ555- 556(، ـمنـحديثـابنـعباسـريـاهـعنها، أخرجـالطريـيـ»تفسره«  )((

ـأطلبـأموالكم،ـواـالرفـفيكمـواـ ـبه ـباـجئتكم ـتقولون،ـماـجئتكم رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ماـِيـما
املكـعليكم؛ـولكنـاهـبعثنيـإليكمـرسواًـوأنزلـعيـكتابًا،ـوأمريـأنـأكونـلكمـبشرًاـونذيرًا،ـ

فبلغتكمـرسالةـري،ـونصحتـلكم...«.
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أمية اخوض ي علم التوحيد أو أصول الدين أو الكام
ما كان هذا العلم قد ُحِدَدت مسائُله وموضوُعه بتحديد غايته ووسائِله،ـفا بد 
ـببعضهم،ـ أن يكون اخوض فيه وتعُرف مسائِله ليس عاّمًاـجميع الناس بل يكون ختّصًا
ـفكُلـعلم من العلوم هو كذلك،ـ ـلعلم الكام من بن سائر العلوم، وهذا اأمر ليس بدعًا
فالفقه مثاًـا بد أن يوض فيه البعض خوَضـتفصيٍلـوإتقاٍنـمسائِله وحريٍرـلدائِله،ـ
وا يمكن أن نوجب حقيَقـالفقه عى كّلـالناس،ـوكذلك علُمـالتفسر،ـوسائُرـالعلوم 
الدينية،ـبل إَنـهذه القاعدة تنسحب أيضًا عى العلوم الدنيوية،ـوا يشُذـعنها علم من 

العلوم. 
عى  ا  الكفاية  عى  واجب  الكام  بأّنـعلم  احكم  أّنـ الناظرين  ويظُنـبعض 
الفرض إنمـا هو أمٌرـخاٌصـبعلم الكام وحَده،ـوا يشرك معه فيه غره!ـوهذا غر 
معرفُةـأصوها  أما  مسائَلـمنها،ـ إى  الناس  عامة  حتاج  فالعلوم  لك؛  بينَاه  كا  صحيح 
وتفريعاها وكيفية انبناء الفروع عى اأصول،ـوعى ماذا تنبني هذه اأصوُل؟ فإن هذه 
اأمورـ  لكليتها وصعوبة الوصول إليها عى كثر من الناسـ  فإهم ا حتاجوها احتياجًاـ
ـالعلَمـها بعضهم،ـفتقوم هم الكفايُةـعن اآخرين،ـأو إن  مبارًا،ـبل يكفيهم أن ُحّصَل
ـبل يشعرون بااحتياج  ـإن الناس ا يشعرون بااحتياج إليها مبارة، اأصح أن نقول:
ـأما هي فا،ـإا إن علموا أها ا تنبني  امبار إى امسائل الفرعية امبنّية عى هذه اأصول،

ـالقوُلـها إا عى تلك اأصول.  وا يصُح
تلك  وحتاجون  اأصول  هذه  حتاجون  ا  الناس  إن  يقال:ـ أن  يصح  إذن،ـا 
ـالفروع مبنية عى اأصول،ـا يصح القول  الفروع،ـفهذا القول حتوي عى تناقض؛ أَن
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ابتداًء،ـ حتاجوها  ا  أريد:ـأهم  إن  إا  بذلك  قبُلــ  بّيناه  ما  ُعلمت  حيطة  بعض  مع  ـ 
ولذاها،ـبل لِـا ُيبنى عليها من الفروع،ـوهذا هو ما جب أن ُيفَهم ِمن قول َمن قال:ـإن 
علم الكام ا حتاجه العامة،ـأي:ـإهم ا حتاجونه مبارة من حيُثـهو استداٌلـعى 

ـللتوصل ها إليها. ـلذاها،ـواأدّلَة العقائد؛ أهم إنا حتاجون العقائَد
يكونوا  أن  جب  كلهم  الناس  القول:ـإن  جوز  الفقه،ـفا  علم  ي  يقال  وكذلك 
فقهاء،ـبل الفقهاء دائًاـهم البعض اأقل،ـولكن ِمن هذا البعض ينتر نوُرـالفقه إى 
العامة،ـوبناًءـعى تعلياهم وفهمهم لأحكام اإسامية يتحّرك العامة ي حياهم الدنيا. 
وهذا هو احال ي أي علم من العلوم الدنيوية،ـفالطُبـمثاًـا جوز أن يقال فيه:ـ
ـبل الواجب أن يتعلمه البعض؛ أن الطبـ  كسائر العلومـ   إن اجميع جب أن يتعلموه،
آلٌةـيكفي أن يتعلم استعاَها البعض،ـثم يطبقوها عى البقّية،ـوا يمكن لواحد عاقل 
أن ُينكر مدى احتياج الناس إى اأطباء،ـفهم عى قَلِةـعددهم بالنسبة إى عامة البر،ـ
ـلعاٍجـمن مرض  ـبمعنى أن اجميع يمكن أن حتاجهم ي حظة زمانيٍة حتاجهم اجميع،

يطرأ عى أّيـفرد.
وكذلك يقال ي الرياضيات والطبيعيات )الفيزياء(ـوغرها من العلوم،ـوهذه 

القاعدة عامة ي العلوم كلها. 
ـبل إن ظهور هذا امعنى ي الكام أشُدـوأقوى  وامعنى نفُسه يقال ي علم الكام،
من ظهوره ي غره؛ أن العلوم كَلها تنبني عليه وتستمد مبادئها منه؛ أنه علٌمـباحث 
ـويظهر التطابق بن الدين  ـالدينية اليقينية عليها، ي أصول امعلومات كلها ليبني اأحكاَم

وبن الوجود ي ذاته. 
ومعلوم أن الدين يعطي أحكامًاـي متلف نواحي احياة،ـوا خرج جزئيٌةـعنه،ـ
وكل هذه اأحكام ا تصُحـإْنـم تكن العقيدة التي ُبني عليها الدين صحيحة،ـوالذي 
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يبن صحة هذه العقيدة إنا هو علم الكام ا غر،ـولذلك فإن الكام أصل العلوم عى 
اإطاق،ـهذا عنَدـَمن َعِلَمـحقيقَته،ـأم عند الذين غلبت عى أنُفسهم تصُورات عنه 
منافية له،ـفهم ُينكرون ما جهلوه،ـا لعدم ثبوته ي نفِسه،ـبل انتفاء علمهم بثبوته ي 

نفس اأمر!
ومن هنا فإننا نقول:ـإن احاجة إى علم الكام من البر عاّمة هي اأصل الذي 
ذلك،ـوالذي  عى  تنبني  الدينية  اأمور  سائر  أن  العلاء؛  معلومًاـعند  يكون  أن  جب 
ـفإنه ا شك سُيواجه تناقضاٍتـي حياته  يقدح من الناس ي هذه احقيقة الثابتة ي نفسها،
وي فكره ا يستطيع حلها وا حليلها حلياًـصحيحًا،ـوبالتاي فإن منهجه لإصاح 

ـلنقصان نظرته إى أصل الوجود. سيظل ناقصًا
وما دمنا قد شَبْهنا امتكلَمـبالطبيب وغِره من هذه اجهة،ـوهذا التشبيه إنا أردنا 
به تقويَةـالعلم باحتياج الناس إى امتكلم،ـونفَيـلزوم تعلم ميع الناس لعلم الكام،ـ
فيجب أن يعرف الناظر أن الناس يتفاوتون ي احتياجهم إى الكام،ـكا يتفاوتون ي 
احتياجهم إى اأطباء لتفاوت أمراضهم!ـولذلك فإن امتكلم يلزمه أن يستعمل مع كل 
ـالطبيب هي الركيبات الكياوية والعشبية  ـيليق به،ـوإذا كانت أدويُة واحد منهم أسلوبًا
والطبيعية،ـفإن أدويَةـامتكلم هي كُلـمعلوم من شأنه تعليُمـوتعريُفـامريض بالغلط 
الذي وقع فيه،ـفإن صلحت اموعظة احسنة مع واحٍدـربا ا يصلُحـآخُرـإا اجدال 
والنقاش،ـومع ثالث ربا ا يفيد إا البيان الصحيح امجّرد عن اجدل وعن امواعظ 

وهو الكام باحكمة،ـومراتُبـذلك تتفاوت تفاوتًاـا يكاد ينضبط. 
فبعض الناس ربا يعتقدون بالدين والعقائد الصحيحة من أول ساعهم لِـا ُيلقى 
إليهم منه،ـويبن هم بعض البيان،ـوذلك بسبب متابعِةـاأهل،ـأو الوالدين،ـأو امعلم،ـ
ـفإن اكتفى هذا امعتقُدـهذا القدر،ـوم يكن طالبًاـ ـأو غر ذلك، أو اطمئنان لنفسه خاص،
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للتعلم والرقي إى مراتَبـعليا ي العلوم وامعارف،ـوكان منشغاًـبالوظائف الدنيوية 
بإلقاء  ُتثاَرـعقائده  عليه،ـوا  هو  ما  عى  ُيَرك  أن  فينبغي  الرزق،ـ والتقاط  الشغل  من 
التشكيكات وإيراد الُشبه عليها،ـوا ُيلفت نظره إى الراهن التي ربا تصُعب عليه،ـأو 

تكون سببًاـي إثارة الشك ي نفسه. 
وأما من اعتقدوا احق تقليدًا،ـوكانوا متصفن بيء من التنبه والتفكر،ـبحيث 
إن حركة فكرهم ي اموجودات وامعلومات ي أنفسهم أّدت إى إثارة بعض الشبه فيها،ـ
فهؤاء ا ينبغي أن يسكت عنهم،ـبل جب أن ُيعَلموا باحكمة وُيعَطوا من الراهن 
بقدر ما فيه صاح أحواهم،ـوا ُيزاد معهم من التدقيقات العقلية والنقلية إا بالقدر 
ـنفوسهم إى التأُمل الصادق والتكامل  الائق هم وبحاهم،ـوإن أمكن الرّقي هم ودفُع

ـأن ذلك يكون أحسن. ي العلوم فا ريَب
ـأو بدعًةـجامدة بسبب  وطائفٌةـمن الناس مالوا إى الباطل سواءًاـكان كفرًاـرحًا
تقليد،ـأو مبٍةـلِـَمن هو معتقٌدـها،ـأو غر ذلك؛ كأن توافق ما عليه الواحد من اجهل 
ـوأغلقوا عليها نفوَسهم،ـوم يطلبوا غرها،ـبل تعّصبوا  والتعُلق النفّيـالباطل بالقضايا،
لِـا هم عليه،ـونفروا من غره،ـفهؤاء قلياًـما جدي احوار معهم،ـوغالبًاـما يزيدهم 
تعُصبًاـومقتًاـللمخالف،ـفهؤاء تُرـهم امعارف والعلوم كمـا تر أشعة الشمس 

باخّفاش!
يتعّصب  وشهواتـه،ـفإنه  وراَءـنـفسه  اندفع  إذا  ـ  العموم  وجه  عى  ـ  واإنسان 
أول فكرٍةـميل إليها نفُسه،ـوقليٌلـمن الناس َمن ُيساوون بن اأفكار وامعارف من 
حيث زماُنـمعرفة النفس ها،ـفأغلب الناس عندما يرتبطون بفكرة،ـفإهم يعتقدون ها 
لِـا يظنونه من أهم حّققون ذواِهم وحّصلون عى أقوى مراتِبـوجوِدهم إذا مسكوا 
ـفإهم ا يفهمون هذا اأمر عى  ها،ـولذلك فأنت عندما ُتواجُههم بإبطال هذه اأفكار،
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أنه مناقشٌةـوماولة معرفة احق وإبطال الباطل،ـأو التعُرف عى احقائـق من حيث ما 
هي هي،ـبل يتومون أنك إنا تريد إفناء ذواهم؛ أهم ربطوا وجوَدهم هذه الفكرة،ـ
وصارت جزءًاـمن نفوسهم،ـفأنت عندما ُتبطلها هم،ـوتفي حّقـّيتها ي الوجود،ـفهذا 
يساوي عندهم أن تريد قـتَلهم واستـاَبـاحياة من أجسادهم!ـوهذا فإهم ا بد أن 
يعارضوك،ـولن ُيسلموا لك بالسهولة التي ربمـا ينتظرها كثٌرـمن الغافلن عن هذه 

احقيقة.
ومن هنا فإن الداعَيـإى فكرة معينة ا بَدـله أن يعرف هذا اأمر،ـويعتره عندما 
ـإى نفوسهم،ـوماولُةـ ـله من دراسة أوضاعهم حتى يمكنه التغلُغُل يالط الناس،ـوا بَد
إفناء هذا ااعتقاد الكامن فيها،ـوإفهاُمهم أن الكال احقيقي إنا يكون باعتقاد اأحكام 
الصحيح عن الوجود،ـا اخاطئة وامخالفة له،ـوبالتدريج ربا يتمكن من تغير مواقفهم.
وعى كل اأحوال،ـفإن عى الداعي أن ينتبه إى هذه الظاهرة التي يسميها العلاء 
بالتعصب،ـوالتقليد،ـوأن يعرف أن التعصب والتقليد ليس مذمومًاـمطلقًاـلذاته،ـوإا 
ـإذا أريد بالتعُصب التمُسك بالفكرة؛ أن  لكان كُلـتعُصب مذمومًا،ـوليس اأمر كذلك،
التمُسك بالفكرة الصحيحة ممود،ـإذن فليس كل تعُصب مذمومًا،ـولذلك فا ينبغي 
للداعي أن ياطب اإنساَنـمن هذا اجانب،ـبل عليه أن يلفت نظَره إى أن اأساس الذي 
ـفيكون  بنى عليه هذا التقليد والتعصب ليس صحيحًا،ـوبالتاي فا حسن له هذا الفعل،
اأساس اأهم ا إى مّرد مُسك الفرد بالفكرة أو العقيدة،ـبل هو الدليل واأساس 
الذي بنى عليه ذاك اإنسان عقيدته ومّسك ها. فإذا أمكن أن َتـُهَزـنفس اإنسان ليعيد 
النظَرـي ذلك اأساس،ـفإنك تكون قد قطعَتـخطوًةـمهمة ي مساعدته عى ااهتداء.
عليه امرُءـنفسه،ـيكون بأساليَبـووسائَلـ يبني  الذي  احكم  صحة  وبياُنـعدم 

ـبعُضها عقليٌةـمضة،ـوبعضها نفسية أو عادية،ـوهكذا.  ختلفٍة،
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واخاصة:ـإن اإنسان الذي تواجهه هو ـ ي عينِه وي نفِسـالوقت ـ امشكلُةـ
التي جب عليك حُلها،ـومعلوٌمـأن امشكات ا ُحُلـكُلها بنفس اأسلوب،ـولذلك 
فإن خاطبة الناس ا جوز أن تكون بنفس اأسلوب جميعهم،ـفإن هذا يكون تنزيًاـ
للحكم ي غر مله،ـوهذا معارٌضـللحكمة،ـوهو قبيح!ـبل الواجب عى الداعي أن 

ـفيستعمَله.  ـامناسب للشخص الذي ياطبه، يعرف اأسلوَب
ومعلوم أن هذا التقدير والتنزيل ا يقدر عليه كل أحد،ـوهذا ُمَسَلٌم،ـولذلك فإن 

واجب الدعوة ا جوز أن يكون عينًاـعى كل أحد،ـوبكل اأحكام.
ـإن الدعوة ها أطراف:ـ بل التحقيق ي هذا أن نقول:

الفعل  إليه،ـوالرابع:ـ امدعو  امدعو،ـوالثالث:ـاحكم  الداعي،ـوالثاي:ـ اأول:ـ
الذي هو الدعوة. وعندما نتكلم عن الدعوة فيجب أن ناحظ هذه اأطراَفـكلها. 

فالداعي جب أن يكون عالِـًاـبا يدعو إليه،ـحكيًاـي توجيه الكام إى امدعو،ـ
ـللعواقب التي يمكن أن ينحرف  ـبالتأثرات الكامية عى النفس اإنسانية،ـمقّدرًا عارفًا

ـامؤثرات الزمانية والعواطف النفسانية.  ـنتيجَة إليها امدعُو
وامدعو ا بد أن يكون ي حاٍلـتؤّهله لفهم الدعوة،ـفا جوز أن يكون صبّيًاـغّرًاـ

ـأن يكون مكَلفًا.ـ ـأو منونًا،ـوا بَد أو غبّيًا
بَدـأن  فا  وامدعّوــ  الداعي  بن  احاصل  اإضاي  وهي:ـالفعل  ـ  الدعوة  وأما 
ـله إى الغاية من الدعوة،ـوذلك أن  ـبه سائقًة ـللمدعّوـمن حيث كوُها مؤثرًة تكون مناسبًة
الدعوة فعٌل،ـوكل فعل إنساي ا بد أن يكون له غاية،ـفإذا م يكن الفعل مناسبًاـللغاية 

ـُترجى منه. التي صدر من أجلها،ـفالفعل عبارٌةـعن عبث ا فائدَةـفيه،ـوا مصلحَة
ـإليه فيجب أن يكون مَلـخاف؛ إذ ا جوز أن يدعو الواحُدـغَره إى  وأما امدعّو
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ما ما متفقان عليه،ـوعامان من أجله،ـأو يكون مّلـغيبة عن الذهن،ـأو أن الناس قد 

ـأو غر ذلك.  خلفوا عن العمل من أجل حقيقه،
ثم إن امدعّو،ـقد يكون نبيهًا،ـوقد يكون أمَق،ـوقد يكون عنده بعض امعارف 
عديدة،ـ عاداًـمنصفًا،ـوأحواله  متعصبًا،ـأو  يكون  جاهاً،ـوقد  يكون  والعلوم،ـوقد 

ـأن يراعيها الداعي عند إجراء دعوته.  وهذه ا بَد
له  كّلـواحد  مطلوبان،ـولكن  أمران  وامناظرة،ـفها  امجادلة  عن  يقال  وهكذا 

أحكامه وقوانينه،ـواحكيم هو من ينِزل كَلـهذا منزَله وا يتعّدى به عنه.
فالتحقيق إذن:ـأن امتكلم ا بد له من معرفة النفس اإنسانية،ـأي:ـمعرفة ما ُحّركها 
وما ُيبقيها خامدة،ـومعرفة ما ُيؤثر فيها فيدفعها إى القيام بالفعل امعن أو الصدود عنه.
خالصة،ـ دراسًةـتـحقيقية  ويدرَسه  كَلـه  يراعَيـذلك  أن  من  بَدـللمتكلم  وا 
ويستكشَفـقوانينه؛ لتكون أسلحة له ُمّكنه من التفاعل مع الناس بالصورة امؤثرة ي 

حصيل اهدف امنظور إليه. كُلـذلك من صلب وظيفة امتكلم. 
وا جوز لواحٍدـمن الناس أن يظن أن امتكّلم ا شغل له إا ي اأدلة العقلية 
اخالصة،ـوااستداات امنطقية اجامدة،ـبل إن وظيفَته وميداَنـعمله أبعُدـمن ذلك،ـ

إى امدى الذي أرنا إى أطرافه فيا سبق. 
القضايا  لتأكيد  دافعًاـ يكون  أن  شأنه  من  معلوم  كل  الكام:ـهو  موضوع  فإن 
ي  الكونية  الطبائع  دراسة  من  له  بَدـ ا  امتكلم  أن  فكا  الدينية،ـ واأحكام  العقائدية 
اأرض وي الساء،ـفكذلك ا بد له من اخوض ي غار النفس اإنسانية لكي يتعرف 
إى أطوارها وحقائقها؛ ليتمكن من الكشف عا يؤثر فيها من أدلٍةـوبراهَنـأو أساليَب،ـ

وهذا فإن علم الكام هو سيد العلوم،ـوامتكلم هو احاكم عى سائر العلاء.
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بيان بطان الذّم لعلم الكام:

وقدـادعىـبعضـالذينـتكلمواـيـهذاـالعلم،ـأنـالسلفـذُمـواـالبحثـفيه،ـ
واحتجواـباـوردـعنـبعضهم؛ـكأيـيوسفـمنـقولهـلبرـامريي:ـالعلمـبالكامـهوـ
ـالعلم.ـوعنهـأيضًاـأنهـقال:ـمنـطلبـالعلمـبالكامـتزندق،ـ اجهل،ـواجهلـبالكامـهو

ـأفلس،ـومنـطلبـغريبـاحديثـكذب.ـ ـبالكيمياء ومنـطلبـامال
ـباجريدـوالنعال،ـ ـأنـيربوا ـالشافعي:ـحكميـيـأهلـالكام ونحوـماـُرويـعن
ويطافـهمـيـالعشائرـوالقبائلـويقال:ـهذاـجزاءـمنـتركـالكتابـوالسنةـوأقبلـعىـ

الكام))(. 
ـفاـبدـ ـــواجٌبـوجوَبـكفايةـعىـامسلمن، ـــكاـوضحناه واحقـأَنـعلمـالكام

ـاجانب.ـ ـامسلمنـيـهذا ـبكفاية منـوجودـمنـيقوم
وأماـماـوردـعنـبعضـالسلفـمنـالذّمـعليه،ـفاـقالهـأبوـيوسُفـفإناـوّجههـإىـ
ـيذّمـمطَلقـ ـبرـامريي،ـوم ـالسنة،ـوهو ـبخافهمـأهل بعضـامتكّلمنـالذينـاشتهروا
علِمـالكام،ـفيكونـذُمهـللكامـخاّصًاـبالكامـالذيـعىـشاكلِةـكامـامريي،ـأي:ـ

ـتوّجهـعىـامخالفن. ـإذا ـالذُمـصحيٌح ـامخالفـأهلـاحق.ـوهذا الكام

ـالعقيدةـ ـالـمخالفـلكثرـمـاـي ـالـمروجـأفكاره، ـالتابعـابنـتيمية، ـالعّزــ ـابنـأي وقدـتعلق  )((

ـالكام.ـ ـاأقوال،ـيـذّمـعلم ـبنحوـهذه الطحاويةــ
ـأنـيرجعـ ـاأقوالـالصادرةـعنـبعضـامتقدمنـومناقشتها ـالتفاصيلـهذه ويمكنـللمهتمـبمعرفة ـ
إىـكتابـتدعيمـامنطق،ـفقدـبحثتـيـالقسمـالثايـمنهـملةـوافيةـمنها،ـوقمتـبتحليلهاـبقدرـ
كاٍف،ـوكذلكـفلرجعـمنـأرادـااستزادةـإىـكتايـموقفـاإمامـالغزايـمنـعلمـالكام،ـفقدـ

ـامبحث.ـ ـتتعلقـهذا بينتـفيهـجهاتـكثرة



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 59 عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
وكذلكـنقولـيـماـوردـعنـاإمامـالشافعي،ـويُدُلـعىـماـفهمناهـمنهـتعليُلهـ
احكمـالذيـحكمـبهـعىـأهلـالكامـبقوله:ـهذاـجزاءـمنـتركـالكتابـوالسنة...إلخ،ـ
ـفإنـحّققـلناـ ـالشافعي، ـالصادرـعنـاإمام ـالسبَبـيـالذّم ـالكتابـوالسنةـهو فيكونـترُك
ـاأدّلةـ ـالعلمـمتمّسكنـباـقامتـعليه ـإناـبحثواـيـهذا ـبعضـامتكلمنـِمنـأهلـالسنة أّن

ـأُيـذٍمـقطعًا.ـ ـالكتابـوالسنة،ـفاـيتوّجهـعىـهؤاء من
وأيضًا،ـفإناـوردـهذاـالذّمـعىـبعضـامتكلمنـيـزمانـمعّن،ـفاـيصُحـتعميُمـ
ـفيحتملـ ـإذاـوقعـعىـبعضـامتكلمنـيـزمانـمعن، ـزمان،ـوذلكـأنـالذَم الذّمـعىـكّل
أنـيكونـسببهـأصلـعلمـالكامـومفهومه،ـمنـحيثـهوـااستدالـعىـالعقائدـاإيانية،ـ
ـالسبيل،ـ ـفأخطأ ـببعضـمنـاستغلـبعلمـالكام، ـامقبولة،ـوحتملـأنـيكونـمتعلقا باأدلة
بعلمـ اشتغلـ بمنـ الذمـ ُعِلقـ الزمانـ ذلكـ يـ مشهورًاـ امخطئـ امشتغلـ هذاـ كانـ وماـ
الكام،ـلتبادرـهذاـامخطئـإىـاأذهانـعندـاإطاق،ـفهذاـنـماـااحتاانـاممكنانـ
لتفسرـالذم،ـوإذاـنظرناـإىـالسببـاأول،ـفاـجوزـأنـنجعلهـمصححًاـللذم،ـأنـعلمـ
الكامـهذاـامفهومـعلمـواجبـعىـالكفاية،ـواـأحدـيستطيعـرّدهـواـذمه،ـسواءـكانـ
منـامتقدمنـأوـكانـمنـامتأخرين،ـومنـذمهـقاصداـهذاـامعننـفذمهـمردودـعليهـكائناـ
منـكان،ـويستحيلـأنـيكونـاأعامـمنـالسلفـأرادواـهذاـامعنىـوهمـيرونـآياتـ
القرآنـتدفعـممـالناسـلتأييدـأركانـالدينـعقائدـوفروعًاـباأدلةـامقنعةـالباعثةـعىـ
الطمأنينةـوالثقةـها،ـولذلكـوجبـأنـنحملهاـعىـأهمـأرادواـذّمـطائفةـمعينةـاشتغلواـ
بعلمـالكام،ـوأخطأوا.ـوإذاـكانـهذاـهوـالواقع،ـفاـيصحـتعميمـذمهمـهذهـالطائفة،ـ
أوـهؤاءـامتكلمنـبأعياهم،ـإىـأصلـعلمـالكام،ـفضاًـعنـتعميمـالذمـعىـسائرـ

ـمردودة.ـ ـمغالطة ـالتعميمـيكونـعندئذـمرد ـفهذا امتكلمن،
ثمـنقول:ـكاـوردـعنـبعضـالعلاءـالذُمـيـعلمـالكام،ـوإنـكانـبامعنىـالذيـ
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وّضحناه،ـإاـأنـغرهمـمنـالعلاءـمدَحـعلمـالكامـواعترهـعلمـأصولـالدين))(،ـ

ـإنهـفرُضـكفايةـعىـامسلمن.ـ وقال:
العلاءـ فكيفـجوزـأنـنطلقـاحكمـبذمـعلمـالكام،ـونحنـنعرفـأنـبعَضـ
ـمنـأطلقـاحكمـ ـقسنا ـإذا ـأنا ـامقام.ـواحقيقة ـيمكنـأنـنقولهـيـهذا ـأقلـما مدحوه؟ـوهذا
بمدحـهذاـالعلمـبمنـأطلقـالقولـبذمهـعرـالعصور،ـلقلناـبكلـثقةـإنـالنسبةـالغالبةـ
هيـالتيـمدحتهـوأقرتـبفائدته،ـوأماـالذينـأطلقواـالقولـبذمه،ـفكانواـهمـاأقلنـ
عرـالعصور.ـواـيصحـأنـندرجـفيهمـاأئمةـالكبارـالذينـذمواـمتكلميـنـمعينيـنـ
أسبابـومسائلـقالواـها،ـكمـاـقررناه،ـفهؤاءـاأئمةـالعظام،ـاـيمكنـأنـحكمواـ
ـالعلمـمنـأصله،ـولكنـبعضـامجسمةـواحشويةـقامواـبتأويلـأقواهم،ـأوـ ببدعيةـهذا
ـالعمومـمنها،ـكعادهمـيـالتعلقـبالشبهاتـوامحتمات،ـوالعزوفـ بالتعسفـيـفهم
عنـالظواهرـالراجحة،ـولذلكـفإنـهؤاءـالكبارـعندـالتحقيقـيندرجونـيـمادحيـ

العلمـاـذاِميه.
ـبالدليل،ـ ـلناـصحته ـتبّن ـإاـإذا ـقوٍلـمنقوٍلـعنـإمام إنناـاـنأخذـأحكامناـمنـمرد
أوـتبنـذلكـأهلـالعلم!ـوقدـّرحـأهُلـالعلمـأنـاحّقـامنُعـمنـذّمـعلمـالكامـعىـ
العموم،ـوعىـسبيلـالكلية،ـوعىـأَنـماـأّلفهـأهُلـالسنةـمنـكتٍبـيـعلمـالكامـهوـ

فرُضـكفايةـعىـالناس.ـ
هذاـكلهـإلزامًا،ـواستلزامًا،ـوأماـالتحقيق:ـفهوـماـأوردناهـسابقًاـمنـبيانـحقيقةـ
علمـالكام،ـوأنهـمهاـكانـاسُمـهذاـالعلم،ـإاـأنـحقيقَتهـواجبُةـالطلب،ـبنّصـالقرآنـ
العلمـ بالعقلـإىـ ليتوصلواـ بالنَظرـيـاآفاقـويـاأنُفس؛ـ الناسـ أمرـ الذيـ الريحـ

كاـسنبنـذلكـقريبًا.  )((
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بصحةـالدين،ـومطابقتهـمصالحـاأنام،ـوحقيقةـاأمرـالواقعـيـنفسـاأمر،ـفاـيغّرـ
البعُضـباـيشيعهـاجهلُةـمنـالذّمـهذاـالعلمـدونـحقيقـامناط،ـأي:ـدونـمعرفةـأّنـهذاـ

ـتعّلق؟ـ ـأمٍر ـبأّي احكم
ونحنـقدـعَرفـناكـذلك،ـفالزْمـُهـواحرْصـعىـتعُلمـهذاـالعلم؛ـفإنهـاـيقومـ

ـارتفعـقدُرهـوثبَتتـقدُمهـيـاإسام.ـ ـإاـبه،ـوبمقدارـماـحّقَقـمنه للمسلمـشأن
ـللمبتدئنـفيه،ـ ـفإناـهذا ـالعلمـُيورثـالشكـوالريبة؛ ـإنـهذا واـتلتفتـمنـيقول:
أوـالذينـمـُحسنواـتعلمه،ـومنـهذاـالذيـقال:ـإنـالشكـوالريبةـيكونـفقطـمنـيتعلمـ
ـبالشّكـيـكثرـمنـ ـيبدأ ـأنهـقد ـاإنسانـأيـعلٍم ـبدايَةـتعُلم ـأن ـأاـتعرفون ـالكام؟ علم
ـنفُسه،ـواطمأَنـعقُله؟ـولكنـالشكـاـ ـقدُمهـيـالعلم،ـسكنَت ـإذاـرسَختـبه ـثم اأمور،
ـأمرًاـروريًاـ ـبلـقدـيكونـفرضـالشك))(ـيـامسائلـامبحوثـفيها ـالعلم، يكونـمقصود
ـالناسـهناـعندماـاـيفرقونـبنـ لطابـالتعمقـوالتحقيقـيـالعلوم،ـوقدـيضطربـنظر
طابـالعلومـالذينـيططـهمـليكونواـمققنـيـهذاـالعلم،ـأوـيرغبونـيـأنـيكونواـ
ـالناسـالذينـيكونـمقصودهمـيـغالبـاأمرـهوـحاصلـنتائجـالعلمـ ـوبنـعامة كذلك،
منـالبحوثـوامسائل،ـفطابـالعلمـاـبدـيـمرحلةـمعينةـمنـطلبهمـللعلمـمنـإعادةـ
ـالتسليمـمنـاأستاذـ ـالتيـتلقفوهاـيـأوائلـالطلبـعىـسبيل البحثـيـكثرـمنـامسائل
الناصحـأنـيدفعهمـدفعًاـلذلك،ـولكنـيوجههمـ حسنـثقـتهمـفيه،ـبلـعىـاأستاذـ
ليكونواـملتزمنـيـأنظارهمـبالطرقـالعلميةـالصحيحةـيـالبحثـوالتنقرـوالتنقيب.ـ
ـإنـلزم،ـوإذاـرؤيـ ـأدلةـعامة ـالناسـفاـحسنـأنـيلقىـإليهمـإاـنتائجـالعلومـمع أماـعامة
واحدـمنهمـينقرـويبحثـفاـاـسبيلـلهـإليه،ـواـوقتـلهـلديه،ـفيحسنـباأستاذـأنـ

ـيدركـبالتأمل.ـ وهناكـفرقـبنـفرضـالشك،ـوبنـالشكـبالفعل،ـكا  )((
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ـفالتعمقـ ـوتركـفضولـالعلم، ـبالعلمـالنافعـله، ـفيهـمصلحتهـمنـااهتام يرشدـالطالبـما
ـبالنسبةـلطابـذلكـالعلمـ ـأما ـالناسـمنـفضولـالعلمـيـحقهم، ـلعامة يـامسائلـاأدلة
ـالغزايـمنـإطاقهـ ـهوـحاصلـمرادـاإمام ـفهوـواجبـعليهم.ـوهذا امتعمقنـالدارسن،
قولتهـالشهرةـ)إجامـالعوامـعنـعلمـالكام(ـفهيـقاعدةـمنهجيةـسديدة،ـإذاـفهمتـ
الناس،ـكاـتوهمـبعضـ العلمـوامعرفةـأمامـ عىـوجهها،ـواـيرادـمنهاـأقفالـأبوابـ

ـإىـالطريقـالصحيحـيـحقهم))(.  ـإرشادهم ـامراد ـبل امغرضن،
ـالكتاب.ـ ـامعنىـيـملـآخرـمنـهذا وسوفـنتكّلمـعىـهذا

وأنقلـهناـبعضـماـبينتهـيـأحدـكتبيـماـلهـعاقةـبمـاـنحنـفيه،ـوذلكـبعدماـ
ـالكام)2(: ـتعريفـعلم أوردُت

يؤخذ من تعريف العلاء لعلم الكام أمور منها:
أواً:ـأنـهذاـالعلمـيبحثـيـأصولـالدينـمنـحيثـبياُهاـوإثباُها،ـويبحثـيـ
ـتقريرـ ـالتيـاـيمكن ـبإثباتـالقواعد ـالدينـمنـحيثـمييُزهاـعنـاأصول،ـويمهد فروع

الفروعـإاـعليها.ـ
ـالعلمـموقعًاـعظيًاـعاليًاـيـالعلومـ ـفإَنـهذا ـذكرناه،ـوهوـصحيح، ـما ـإذاـصَح ثانياً:
تأثٌرـبالغـيـسائرـالعلوم،ـوذلكـأنـالدينـلهـ الدينية،ـويلزمـعنـذلكـأنـيكونـلهـ

ـبالعرض.  ـأو ـإماـمبارة ـالبرية، ـالعلوم مدخليةـيـأكثر

فيهـ بينتـ فقدـ الكام(،ـ الغزايـمنـعلمـ اإمامـ كتايـ)موقفـ إىـ الرجوعـ امهتمنـ أرجوـمنـ  )((

تفاصيلـيـغايةـاأميةـيـهذاـامطلبـامهم.ـطبعةـدارـالفتح،ـومعهـحليلـلكتابـامنقذـمنـ
ـ)تأماتـكاميةـيـامنقذـمنـالضال(.ـ الضال،ـسميته

ـالفتح.ـ ـالكام،ـطباعةـدار ـالفلسفيـمنـعلم فلرجعـإىـكتابـموقفـابنـرشد  )2(
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ولذلكـاعترهـكثٌرـمنـالعلاءـأهَمـاأمورـالدينية،ـكالغزاي))(،ـواإمامـالعضدـ
اإجيـحيثـحكمـعىـقولـمنـقالـبوجودـعلمـأعىـمنـعلمـالكامـبالبطان)2(،ـ
الكتابـ أصُلهاـ الدينـ ومعالِـَمـ الرعـ قواعَدـ »فإنـ قال:ـ حيثـ اأصفهايـ والعامةـ
والسنة،ـوااستداُلـهاـيتوقفـعىـإثباتـأنـاهـمتكّلٌم،ـمرسٌلـللرسل،ـُموٍحـإليهم،ـ
وهذهـاأمورـإناـُتعلمـمنـالكام،ـفيكونـمبنىـقواعدـالرعـوأساَسها،ـورئيَسـمعامـ

الدينـورأَسها«)3(. 
معـالعلمـأَنـبعضـالعلاءـمنـالقدماءـكالشافعيـواإمامـمالكـوغرما)4(،ـقدـ
ـإماـعىـ ـاأقوال ـالكام)5(،ـولكنـحّذاقـامتكلمنـملواـهذه وردتـعنهمـكلاتـيـذِم

ـامنهاج،ـ ـــ2008م(،ـ»ااقتصادـيـااعتقاد«،ـدار ـأبوـحامد،ـ)ط):ـ429)هـ ـالغزاي، انظرـمثًا:  )((

ص)7.ـوقدـذكرـذلكـيـكثرـمنـكتبهـككتابـ»اإحياء«ـو»امستصفى«ـوغرما.
انظر:ـ»رحـامواقف«،ـمرجعـسابق،ـ)):ـ29(،ـوأيدهـيـذلكـالشارحـامحققـالريفـاجرجاي.ـ  )2(

ـرحـطوالعـاأنوار«،ـ)باـرقمـ ـاأصفهاي،ـشمسـالدين،ـ)323)هـ(،ـ»مطالعـاأنظارــ انظر:  )3(

ـبمرـ)):ـ6)(،ـمرجعـسابق،ـعىـهامشـ»رحـامواقف«. ـاخرية ـامطبعة طبعة(،
انظرـكتاب:ـالسيوطي،ـجالـالدين،ـ)باـتاريخـواـرقمـطبعة(،ـ»صونـامنطقـوالكام«،ـت:ـ  )4(

ـالكتبـالعلمية. د.ـعيـساميـالنشار،ـطبعةـدار
وانظرـأيضًاـحليلـهذهـاأقوالـالواردةـيـهذاـالكتابـيـكتابـ»تدعيمـامنطق«،ـوتوجدـدراسةـ ـ
ـالتاريخ«،ـمعـ ـالعقيدةـوحركة ـبنـحراسة ـالكام ـالفقهاءـلعلم ـاموضوعـيـكتابـ»نقد جيدةـهذا

ـالتيـهيـملـااعراض. ـالكتابـبعَضـاآراء ـأَنـيـهذا ماحظة
ـالرازي،ـص5))-98). ـامنطق«،)ط)(،ـدار ــفودة،ـسعيد،ـ)2002(،ـ»تدعيم ـ

ــسام،ـأمدـممد،ـ)2008م(،ـ»نقدـالفقهاءـلعلمـالكامـبنـحراسةـالعقيدةـوحركةـالتاريخ«،ـ ـ
)ط)(،ـدارـرؤية.

ـالكام«،ـمطبوعـيـدارـالفكرـاللبناي،ـأوردـفيهـامؤلفـالعديدـ ويوجدـكتابـللهرويـاسمهـ»ذم  )5(

ـامنطق«.ـ ـتكلمتـعىـملةـمنهاـيـكتابـ»تدعيم ـاأقوالـواآراء،ـوقد منـهذه
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متكّلمنـمعّيننـكامعتزلة،ـأوـأصحاِبـآراٍءـباطلةـغِرهمـكالقدريةـاأوائلـواجهمية،ـ
ـأعالـبعضـ ـلئاـيستلزمـذلكـذَم ـاآراءـعاّمةـيـميعـمواردها؛ ـالقولـبأنـهذه ومـجّوزوا
اأئمةـالكبارـكأيـحنيفةـواحارثـامحاسبيـوغِرما،ـوأيضًاـفإنـالنقَدـالداخيـهذهـ
الكلاتـيدُلـعىـأنـأصحاهاـإناـأرادواـكاَمـبعضـامتكلمنـامنحرفن،ـومـُيعّممواـ

ـفيبطلوه))(.  القولـَعىـميعـعلمـالكام
ومنـامعلومـأيضًاـأَنـأنصارـبعضـالفرقـاإساميةـاأخرىـكابنـتيميةـكتبـ
ـأصلـ ـيريدـذَمـكامـغِرهـمنـامتكلمن،ـاـإبطاَل ـالكام)2(،ـولكنهـكان كامًاـكثرًاـيـذّم

انظرـمثًاـماـقالهـاإمام:ـالتفتازاي،ـسعدـالدين،ـ)باـتاريخـأوـرقمـطبعة(،ـيـ»رحـالعقائدـ  )((

النسفية«،ـطبعةـمكتبةـإساميةـميزانـماركيت،ـومعهاـ»احوايـالبهيةـعىـرحـالعقائدـالنسفية«.ـ
ص22. 

وأيضًاـالتفتازاي،ـسعدـالدين،ـ)428)هــــ2007م(،ـ»رحـامقاصد«،ـ)باـرقمـطبعة(،ـأي:ـ ـ
»مقاصدـالطالبنـيـعلمـأصولـالدين«،ـدارـامداد،ـوهيـطبعةـمصّورةـعنـطبعةـمطبعةـاحاجـ

ـباأستانةـسنةـ305)هـ،ـص6 - 7.  ـالعامة ـاخافة ـأفنديـالبسنويـيـدار مرم
ـللبياي،ـمرجعـسابق،ـص44ـحيثـذكرـأنـامتقدمنـ ـ»إشاراتـامرامـمنـعباراتـامرام« وانظر: ـ
كانواـيطلقونـاسمـالكامـعىـكامـامخالفنـفقط،ـوهذاـوردـالذمـمطَلقًا،ـفهوـوإنـكانـمطلقًاـ
لفظًا،ـإاـأنهـمقيٌدـعرفًاـباـاشتهرـبينهم،ـولذلكـمـيرددـالعلاءـمنـبعُدـباستعالـهذاـااسم،ـ

ـبلـبعضـنتائجـامخالفن. ـامتقدمن،ـوأهمـاـيذّمونـأصولـالعلم، ـمراد معرفتهمـحقيقة
انظرـمثًاـكتابهـ»درءـالتعارضـبنـالعقلـوالنقل«ـوكتابـ»منهاجـالسنة«،ـوكتابـ»بيانـتلبيسـ  )2(

اجهمية«ـالذيـألفهـللردـعىـاإمامـالرازيـيـكـتابهـ»أساسـالتـقديس«،ـوغرهاـمنـكتبـ
ـفهوـيـاحقيقةـمتكّلمـمنـ ـبكاٍمـمنـعنده، ـأنهـكانـحاولـفيهاـمعارضةـكامـغره ابنـتيمية،ـجد

بنـامتكلمن.
ــابنـتيمية،ـأمدـبنـعبدـاحليم،ـ)426)هـ(،ـ»بيانـتلبيسـاجهمية«،ـ)ط)(،ـوزارةـالشؤونـ ـ
اإساميةـواأوقافـــممعـاملكـفهدـلطباعةـامصحفـالريف،ـاأمانةـالعامة.ـت.ـممدـ
ــــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالاحم،ـوآخرون.ـ ـالعزيز عبد
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بأدلةـ استدااهمـ إبطاَلـ وحاولـ عنده،ـ منـ بُحججـ ُحَججهمـ عارضـ أنهـ الكام؛ـ
أخرىـيقرحها،ـوهذاـهوـعُنـعملـامتكلم،ـوذلكـخافًاـلبعضـالباحثن))(ـالذينـ

ـاموقف.ـ ـأّيدواـهذا ـأو ـالكام، ـنقَضـأصل ـابنـتيمية ـأن زعموا
وقدـقامـبعضـالفاسفةـالقدماءـكابنـرشدـبنقدـعلمـالكامـنقدًاـجارحًا)2(؛ـ
ماولًةـمنهـإحالـفلسفةـأرسطوـمَلـهذاـالعلم،ـوتبَِعُهـعىـذلكـالكثُرـمنـامفكرينـ

ـاإسامي)3(.  ـالفلسفيـالغريـامعارـملـالفكر ـالفكر امعارينـماولنـإحاَل
ـذويـااجاهاتـامعارةـحاولونـقدَرـجهدهمـ ـأَنـبعضـامفكرين)4( ونعلمـأيضًا

ــابنـتيمية،ـأمدـبنـعبدـاحليم،ـ)7)4)هــــ997)م(،ـ»درءـالتعارضـبنـالعقلـوالنقل«،ـ ـ=
ـالكتبـالعلمية.ـ ـدار )ط)(،

ــابنـتيمية،ـأمدـبنـعبدـاحليم،ـ)420)هــــ999)م(،ـ»منهاجـالسنة«،ـ)ط)(،ـدارـالكتبـ ـ
العلمية.

ومنهمـالدكتورـأبوـيعربـامرزوقيـيـبعضـمقااتهـامنشورةـعىـموقعهـاإلكروي،ـوبعضـ  )((

ـالكي«.ـ ـامطبوعةـككتابـ»إصاحـالعقل«،ـو»منزلة كتبه
ـامتعلقـ ـالقسم ـالديني« ـالرمنـكاـَرحـبذلكـيـكتابـ»العمل ووافقهـيـذلكـأيضًاـد.ـطهـعبد ـ

بالعقلـامجرد،ـوغرما.ـ
ــامرزوقي،ـأبوـيعرب،ـ))200(،ـ»إصاحـالعقلـيـالفلسفةـالعربية«،ـ)ط3(،ـمركزـدراساتـ ـ

الوحدةـالعربية.
ـتونس. ـنرـجامعة ـالعربية«،ـ)ط)(، ـالكيـيـالفلسفة ـيعرب،ـ)994)(،ـ»منزلة ـأبو ـامرزوقي، ـ ـ

ـالثقايـالعري. ـامركز ـالرمن،ـطه،ـ)997)(،ـ»العملـالديني«،ـ)ط2(، ــعبد ـ
ـالدراسة. انظرـكتابهـ»مناهجـاأدلة«ـمثًا،ـوهوـموضوعـهذه  )2(

ـفرحـأنطونـعىـ»مناهجـاأدلة«،ـوأعالـالكثرـمنـأتباعـمدرسته. انظرـمثًاـمقدمة  )3(

انظرـمثًاـكتب:ـأركون،ـممد،ـ)999)(،ـ»الفكرـاأصويـواستحالةـالتأصيل«،ـ)ط)(،ـامركزـ  )4(

ــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الثقاي العري.ـ
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إبطالـفائدةـهذاـالعلمـبُحججـختلفةـنحوـأنـالديَنـاـُيرهنـعليهـأصاً،ـوإناـيؤخذـ
تنفيـوجودـ باإيانـواإرادةـاـغر،ـويعتمدونـعىـأصوٍلـفلسفيةـغربيةـمعارةـ

ـالديني.ـ تأصيٍلـعقيـللفكر
أوـأنـالدينـليسـبحاجةـحججـأخرىـمنـالعقلـالبري؛ـلزعمـهؤاءـأنـيـ

ـاهـتعاى))(.  ـللقرآنـولكام ذلكـاستنقاصًا
ومعـذلكـكله،ـفلعلمـالكامـــأوـعلمـأصولـالدينـــأميٌةـعظيمة،ـوفائـدةـ
لإسامـوامسلمن،ـوذلكـيـختلفـاجهاتـالعلميةـالدراسيةـوالبحثيةـالتيـهتّمـهاـ

البر)2(. 
هذاـوقدـُنِقَلـعنـاأئمةـامتقدمنـمنـاأحنافـماـيوضحـمرامهمـومقصَدهمـ
ـاشتغلـمتأّخروـ ـالكامـباـتقييد،ـاـسياـوقد ـالكلاتـالتيـوردتـعنهمـيـذّمـعلم من
ـاللفظـامطَلقـالواردـعنـبعضـامتقدمن،ـوسننقلـ ـامذهبـبتوجيهـهذا اأحنافـومّققو

ـبإذنـاهـتعاى)3(. ـالكفاية ـفيها بعَضـعباراتـعنهم

ــأركون،ـممد،ـ)996)م(،ـ»تارييةـالفكرـالعريـاإسامي«،ـ)ط2(،ـامركزـالثقايـالعري.ـ =ــ
وغرها.ـ

الفلسفيةـ التفكرـاإساميـيـاإجابةـعنـاأسئلةـ فودة،ـسعيد،ـ)2008(،ـ»مارةـطبيعةـ  )((

التقليدية«،ـ)باـرقمـطبعة(،ـيـضمنـمؤمرـالفلسفةـالذيـعقدتهـاجامعةـاأردنيةـبالتعاونـمعـ
ـللمعلومات. ـالدولية ـالشبكة ـموقعـاأصلنــ امعهدـالعاميـللفكرـاإسامي.ـص5.

انظر:ـ»موقفـابنـرشدـالفلسفيـمنـعلمـالكام،ـوأثرهـيـااجاهاتـالفكريةـامعارة«،ـدارـ  )2(

ـمبحثـتعريفـعلمـالكام.ـ الفتح،ـ2009.
كنتـقدـطلبتـمنـصاحبانـالشيخـلـؤيـاخلييـأنـيكتبـرسالةـموجوزةـيـموقـفـأعامـ  )3(

امذهبـاحنفيـمنـعلمـالكام،ـوذلكـلتخصصهـيـامذهبـاحنفيـواعتنائهـبكتبه،ـفأجابنيـ
ـالكتابـ ـأنقلـمعظمهاـيـهذا ـبالنقواتـالتيـرأيتـأن ـاحجمـمليئة ـلطيفة ـبكتابةـرسالة مشكورًا
ــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لفائدها.ــ
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ـبعضـماـ ـامذهبـوالترفـفيه،ـوننقلـهنا ـلؤيـبمقدمةـمفيدةـيـكيفيةـفهمـكامـعلاء وقدمـد.  =

وضحه:ـ
ـامحققـقاسمـابنـقطلوبغاـيـأولـالّتصحيحـوالّرجيح: قالـالعامة ـ

ـبالتشهي،ـحتىـسمعتـمنـلفظـ ــ ـــريـاهـتعاىـعنهم )إيـقدـرأيتـمنـعملـيـمذهبـأئمتنا ـ
ـالراجحـبمنزلةـ ـاهوىـحرامـوامرجوحـيـمقابلة ـاتباع ـنعم، ـثَمـحجر؟ـفقلت: بعضـالقضاة:ـهل

العدم،ـوالرجيحـبغرـمرجحـيـامتقاباتـمنوع(.
]التصحيحـوالرجيحـعىـخترـالقدوري،ـحقيقـضياءـيونس،ـط) )2002(،ـصـ)2)،ـدارـ ـ

الكتبـالعلمية[.
ـقولـبالتشهي،ـومنـيدلسـبهـعىـالناسـوجبـ ـأرادوا ـامذهبـعىـغرـما ـأعام قلت:ـملـكام ـ
ـبيانهـ ـنحنـبصدد ـبقواعدـامذهب،ـوما ـفهوـترجيحـباـمرجح،ـوقولـباـأدنىـمعرفة احجرـعليه،

ـالنوع. ـالكامـوملهـعىـظاهرهـمنـهذا ـأئمتناـمنـهيهمـعنـاخوضـيـعلم منـأقوال
ـالبنتـيـاموقوفـعىـ ـاهـتعاىـيـرسالتهـعىـمسألةـدخولـولد ـباشاـرمه ـابنـكال ـالعامة قال ـ

أوادـاأواد:
)اـبّدـللمفتيـامقلدـأنـيعلمـحالـمنـُيفتىـبقوله،ـواـنعنيـبذلكـمعرفتهـباسمهـونسبهـونسبتهـ ـ
إىـبلدـمنـالباد،ـإذـاـيسمنـذلكـواـيغني،ـبلـمعرفتهـبالرواية،ـودرجتهـيـالدراية،ـوطبقتهـ
منـطبقاتـالفقهاء؛ـليكونـعىـبصرةـوافيةـيـالتمييزـبنـالقائلنـامتخالفن،ـوقدرةـكافيةـيـ

ـ. الرجيحـبنـالقولنـامتعارضن(
ـكانـحالـمنـينتسبـإىـامذهب،ـومـيصلـإىـدرجةـتؤهلهـللتمييزـبنـقولنـمتعارضنـ ـإذا قلت: ـ
يـامذهبـاـيؤبهـبقولهـواـيؤخذـبه،ـفكيفـبمنـاـُيعرفـلهـانتسابـواـمعرفةـبأقوالـعلاءـ
امذهبـوقواعدهم،ـوحملـأقواهمـعىـغرـمرادهم،ـفاـبّدـمنـالرجوعـإىـعلاءـامذهبـيـ

ـأطلقوه. ـأملوه،ـوتقييدـما تفسرـما
ـأصلن: ـامسائلـعىـالتحقيقـحتاجـإىـمعرفة ـإنـفهم ـاهـتعاىـيـبحره: ـابنـنجيمـرمه قال ـ

أحدما:ـ)أنـاطاقاتـالفقهاءـيـالغالبـمقيدةـبقيودـيعرفهاـصاحبـالفهمـامستقيم،ـامارسـ ـ
ـفهمـالطالب(. ـاعتاداـعىـصحة لأصولـوالفروع،ـوأهمـيسكتونـعنها

ـامّدعيـالذيـينسبـأئمتناـغرـمرادهمـاـُيعرفـلهـمارسةـأصولـأوـفروع،ـ ـفإنـكانـهذا قلت: ـ
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـأنـيعولـعىـأقواهم؟!ـ فأّنىـلهـوأمثاله
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واـبّدـقبلـالروعـمنـاإشارةـإىـأنـاإمامـرمهـاهـتعاىـبلغـيـعلمـالكامـ
مبلغُاـيشارـإليهـفيهـباأصابعـكاـذكرهـاخطيبـيـتاريهـونقلهـاموفقـامكيـيـمناقبهـيـ
ـيقول:ـكنتـأنظرـيـالكامـحتىـبلغتـفيهـ ـاهــ ـرمه البابـالرابع:ـ)سمعتـأباـحنيفةــ

ـباأصابع())(. ـإيـفيه ـيشار مبلغا
وأيضًا:ـ)كانـأبوـحنيفةـأولـأمرهـجادلـأهلـاأهواءـحتىـصارـرأساـيـذلكـ

ـإليه()2(. منظورًا
ويـمناقبـاإمامـاموفقـامكي:ـ)أنـاإمامـرمهـاهـتعاىـمـيزلـيلتمسـالكامـ

ـفيه()3(. ـالناسـحتىـمهر وياصم
ـيأمريـبطلبـالكامـوحدويـ ـأبوـحنيفة ـابنـأيـحنيفة:ـ)كان ـأيضًاـعنـماد وفيه

ـاأكر()4(.  ـالفقه ـفإنه ـالكام ـبنيـتعلم ـيا كثرًاـعليهـويقول:

الثاي:ـ)أنـهذهـامسائلـاجتهاديةـمعقولةـامعنىـاـيعرفـاحكمـفيهاـعىـالوجهـالتامـإاـبمعرفةـ ـ=
ـلعدمـ ـفيها؛ ـامسائلـعىـالطالبـوحارـذهنه ـالذيـتبنىـعليه،ـوتفرعـعنه،ـوإاـفتشتبه ـاحكم وجه

ـاهـ. ـامبنى،ـومنـجهلـماـذكرناـحارـيـاخطأـوالغلط(. معرفة
ـامعرفة[. ـالرائقـ):ـ77،ـط3،ـ993)،ـدار ]البحر ـ

ـبنْوهـعىـأصلـعندهم،ـ ـالكام ـالنهيـعنـاخوضـيـعلم قلت:ـماـوردـعنـاإمامـوأصحابهـمن ـ
ـامذهب،ـوأماـمنـنسبـإليهمـ ـأقواهمـماـذكروهـكاـوردـمفرًاـيـنصوصـعلاء وسنبنـمناسبة
اطاقـمنعهمـمنـاخوضـيـعلمـالكامـفهذاـمنـاشتبهتـعليهـامسائل،ـوحارـذهنهـيـاخطأـ

والغلط.
ـالكتابـالعريـ)98). ـامكي،ـص)5،ـدار ـللموفقـبنـأمد مناقبـأيـحنيفة  )((

ـالسابقـص53 - 54. امصدر  )2(

ـالسابق،ـص57. امصدر  )3(

ـالسابق،ـص83). امصدر  )4(
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ـأباـحنيفةـكانـصاحبـحلقةـيـالكام())(. ـالّزَرنجري:ـ)أن ـأيضًاـعن وفيه

ويـمنـاقبـالكـردري:ـ)كانـأبوـحنيـفةـوأبوـيـوسفـوممدـوزفـرـوحـادـ
ابنـأيـحنيفةـقومًاـقدـخصمواـبالكامـالناس،ـوهمـأئمةـالعلم()2(.ـوهيـاخصومةـ
امحمودةـإظهارـاحقـكمـاـقالـاهـتعاى:ـ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾.ـفاـيردـ
عليهمـماـقيلـيـحقـقريشـ﴿ەئ ەئ وئ وئ﴾ـحيثـإنـاخصومةـإثباتـالباطلـ

ـالعلم. ـأئمة ـالذمـكوهم ـاحتال هيـامذمومة،ـوقدـُقطع
ـالكام.ـ ـبعلم ـاإمامـوأصحابه ـاهتام ـالنصوصـتدلـعىـمبلغ فهذه

وعنونـأبوـجعفرـالطحاويـــرمهـاهـــعقيدتهـامشهورةـبقوله:ـ»بيانـعقيدةـ
ـاه«. ـبنـاحسنـرمهم ـأيـحنيفةـوأيـيوسفـوممد ـاملة: فقهاء

وتفصيلـدخولـاإمامـالبرةـومناظرتهـاخصومـومدىـاهتامهـبعلمـالكامـ
ـامكي)3(،ـومناقبـاإمامـحافظـالدينـبنـممدـ ـاموفقـبنـأمد مفصلـيـمناقبـالعامة
امعروفـبالكرَدري)4(،ـوعقودـاجانـيـمناقبـاإمامـاأعظمـأيـحنيفةـالنعان)5(،ـ

فلينظرـبتفصيلهـهناك.
ولينظرـشدةـاإمامـــرمهـاهـــعىـأهلـالبدعـواأهوالـيـفضائلـأيـحنيفةـ

وأخبارهـومناقبه)6(.

ـامكي،ـص57. ـللموفقـبنـأمد مناقبـأيـحنيفة  )((

ـللكردري،ـص44،ـمطبوعـمعـمناقبـامكي. مناقبـأيـحنيفة  )2(

ص54.  )3(

ـبعدهاـمطبوعـمعـمناقبـامكي. ـللكردري،ـص37)ـوما مناقبـأيـحنيفة  )4(

ـالدمشقي،ـ ـالنعانـمحمدـبنـيوسفـالصاحي ـاأعظمـأيـحنيفة ـاجانـيـمناقبـاإمام وعقود  )5(

ـالشيخ،ـكراتي. ـمكتبة ـبعدها، ص)6)ـوما
فضائلـأيـحنيفةـوأخبارهـومناقبهـابنـأيـالعوام،ـبعنايةـلطيفـالرمنـالبهرابجيـالقاسمي،ـ  )6(

ـامكرمة. ـمكة ـاإمدادية، ـامكتبة ص24)،
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ونقلـاإمامـالكوثريـيـمقدمتهـإشاراتـامرامـنقاًـعنـأصولـالدينـلإمامـ
ـالفقهاءـ ـإشاراته:ـ)وأولـمتكلميهمـمن ـالبيايـيـأول ـنقله ـالبغدادي،ـوكذا ـالقاهر عبد
وأربابـامذاهبـأبوـحنيفةـوالشافعي،ـفإنـأباـحنيفةـلهـكتابـيـالردـعىـالقدريةـساهـ
»الفقهـاأكر«،ـولهـرسالةـأماهاـيـنرةـقولـأهلـالسنة:ـإنـااستطاعةـمعـالفعل،ـ
ولكنهـقال:ـإهاـتصلحـللضدين.ـوعىـهذاـقومـمنـأصحابنا.ـوللشافعيـكتابانـيـالكام:ـ

ـالردـعىـأهلـاأهواء...())(. ـالنبوةـوالردـعىـالرامة،ـوالثايـي أحدماـيـتصحيح
وفيهـنقاًـعنـأيـعبدـاهـحسنـبنـعيـالصيمري:ـ)أنـاإمامـكانـمتكلمـهذهـ

اأمةـيـزمانه،ـوفقيههمـيـاحالـواحرام()2(.
وقالـاإمامـأبوـاليرـالبزدويـيـكتابهـأصولـالدين:ـ)وأبوـحنيفةـــرمهـاهـــ
ـفيهـمعـ»امعتزلة«ـومعـميعـ»أهلـالبدع«،ـ ـيناظر ـــوكان ـالكام ـأيـعلم ــ ـالعلم تعلمـهذا
وكانـيعلمـأصحابهـيـاابتداء،ـوقدـصنفـفيهاـكتباـوقعـبعضهاـإلينانـوعامتهاـماهاـ
»الفقهـ وكتابـ وامتعلم«ـ »العامـ كتابـ إليناـ وقعـ وماـ والزيغ«،ـ البدعـ »أهلـ وغسلهاـ

ـالعلم()3(. ـأنهـاـبأسـبتعلمـهذا ـنَصـيـكتابـالعامـوامتعلم اأكر«،ـوقد
ورَدـعىـمنـمنعـمنـتعلمـعلمـالكامـبقوله:ـ)ونحنـنتبعـأباـحنيفةـفإنهـإمامناـ

ـتعليمهـوتعلمهـوالتصنيفـفيه...()4(. وقدوتناـيـاأصولـوالفروع،ـوإنهـكانـجّوز
العقائدـ ومنـأرادـااستـزادةـحولـرفـعلمـالكام،ـوكشفـالصحابةـعنـ

ـللقايـالبيايـ ـالكوثريـعىـاإشاراتـص5،ـوإشاراتـامرامـمنـعباراتـاإمام انظرـمقدمة  )((

ـببلرز،ـكراتي. ص9)،ـط):ـ2004،ـزمزم
ـالسابق،ـص9). امصدر  )2(

السقا،ـ أمدـحجازيـ وتعليقـ بيرلنسـ هانزـ حقيقـ البزدوي،ـ ممدـ اليرـ أيـ الدينـ أصولـ  )3(

ـللراثـ2003. ـاأزهرية ـامكتبة ص5)،
ـالسابق،ـص6). امصدر  )4(
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الباطلةـومناظرهمـاخصوم،ـوجانبـمنـنصوصـعلاءـامذهبـوتفسرها،ـفلراجعـ
مقدمةـالعامةـالقايـكالـالدينـأمدـالبيايـاحنفيـرمهـاهـتعاىـيـكتابه:ـ)إشاراتـ

امرامـمنـعباراتـاإمام(.
ـالسعادة:ـ ـالعامةـطاشـكريـزادهـيـمفتاح ـاإمام قال

)واعلمـأَنـالسلفـمنـالفقهاءـوامجتهدينـقدـينقلـعنهمـالنكرـيـحقـعلمـ
ـأشدـاإنكار،ـ ـأنكرواـعىـامشتغلنـبعلمـالكام الكام،ـحتىـأنـكثرًاـمنـفقهاءـعرنا
انزعجـمنهـامحصلون،ـوشوشواـ العلاءـاأخيار،ـحتىـ متمسكًاـباـوردـيـذلكـعنـ
اعتقادهمـيـحقـعلمـالكام،ـفوجبـعليهاـالكامـيـالكام؛ـليتميزـكامـأهلـالسنةـ
عنـكامـالعوام،ـوبيانـماـوقعـمنـالفتاوىـمنـاأحكام،ـودفعـماـسبقتـإليهـاأفهامـ

ـاهـ. منـاأوهامـوباهـالتوفيقـواإعام())(
ـنقلـنصوصـاأئمة. ـبعد ـاإمامـطاشـكريـزاده ـبيانـقول وسنأيـإى

وسننقلـبدايةـماـنقلـعنـأئمةـامذهبـمنـالنهيـعنـاخوضـيـعلمـالكامـثمـ
ـامقصودـمنهاـوأنـغرـمرادةـعىـظاهرها. ـببيان نتبعه

ـابنـاهامـيـفتحه)2(ـوالزيلعيـيـتبيينه)3(ـوالقاريـيـفتحه)4(:ـ قالـاإمام
وروىـممدـعنـأيـحنيفةـوأيـيوسفـأنـالصاةـخلفـأهلـاأهواءـاـجوز،ـ
وبخطـاحلوايـمنعـالصاةـخلفـمنـيوضـيـعلمـالكامـويناظرـأصحابـاأهواء.

مفتاحـالسعادةـومصباحـالسيادةـيـموضوعاتـالعلوم،ـ)2:ـ35)(،ـط2،ـ2002،ـدارـالكتبـ  )((

العلمية.
ـالقديرـ)):ـ350 - )35(،ـط2:ـ977)،ـدارـالفكر،ـبروت. فتح  )2(

ـالكتابـالعري. ـالدقائقـ)):ـ34)(،ـدار تبينـاحقائقـرحـكنز  )3(

ـبروت. ـاأرقم، ـالقاريـ)):ـ283(،ـط):ـ977)،ـدار فتحـبابـالعناية،ـعي  )4(
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ـابنـنجيمـيـبحره:ـ)ويـاخاصةـعنـاحلوايـيمنعـعنـالصاةـخلفـمنـ وقال

ـالكامـويناظرـصاحبـاأهواء())(. يوضـيـعلم
ويـحلبيـصغرـوكبر)2(ـوفتحـالقدير)3(:ـ)وعنـأيـيوسفـرمهـاهـتعاىـأنهـ

ـتكلمـبحق(. ـبامتكلمـوإن ـااقتداء قالـاـجوز
ـفيه()4(. ـالكامـوامناظرة ـتعلم ـأبوـحنيفة يـااختيار:ـ)كره

ـاهـتعاىـيـفتحه:ـ ـاهامـرمه ـابن ـاإمام قال
ـوأيـيوسفـرمهاـاهـأنـالصاةـخلفـأهلـاأهواءـ )وروىـممدـعنـأيـحنيفة
ـأصحابـ ـالكامـويناظر ـالصاةـخلفـمنـيوضـيـعلم اـجوز،ـوبخطـاحلوايـمنع
ـبامتكلمـوإنـتكلمـ ـااقتداء ـبناهـعىـماـوردـعنـأيـيوسفـأنهـقال:ـاـجوز اأهواءـكأنه

بحق.
قالـاهندواي:ـجوزـأنـيكونـمرادـأيـيوسفـرمهـاهـمنـيناظرـيـدقائقـعلمـ

الكام.
ـقولـأيـيوسفـاـجوزـالصاةـخلفـامتكلمـفيجوزـ ـوأما وقالـصاحبـامجتبى:
أنـيريدـالذيـقررهـأبوـحنيفةـحنـرأىـابنهـمادًاـيناظرـيـالكامـفنهاه،ـفقال:ـرأيتكـ
ـأنـيزلـصاحبناـ ـالطرـخافة ـنناظرـوكأنـعىـرؤوسنا ـفقال:ـكنا تناظرـيـالكامـوتنهاي؟
ـقدـكفرـ ـفهو ـأرادـكفره ـفقد ـتناظرونـوتريدونـزلةـصاحبكم،ـومنـأرادـزلةـصاحبه وأنتم

ـبروت. ـامعرفة، ـالدقائقـ)):ـ372(،ـط3:ـ993)،ـدار ـالرائقـرحـكنز البحر  )((

ـتركيا. ـالسعادة، ـامصي،ـإبراهيمـاحلبي،ـصـ5)5،ـدار ـامتميـرحـمنية غنية  )2(

)):ـ)35(.  )3(

ـبروت. ـامعرفة، ـلتعليلـامختار،ـ)4:ـ)7)(،ـدار اإختيار  )4(
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ـبه())(. ـااقتداء ـامتكلمـاـجوز ـاخوضـامنهيـعنه،ـوهذا قبلـصاحبه،ـفهذاـهو

ـالرائق:ـ ويـالبحر
)ويـاخاصةـعنـاحلوايـيمنعـعنـالصاةـخلفـمنـيوضـيـعلمـالكامـ
ويناظرـصاحبـاأهواء.ـوملهـيـامجتبىـعىـمنـيريدـبامناظرةـأنـيزلـصاحبه،ـوأماـ
ـالباءـعنـ ـبهـويندفع ـبااقتداء ـيترك ـاخلقـفهوـمن ـإىـاحقـوهداية ـبه ـالوصول ـأراد من

ـواهتدائه()2(. اخلقـهدايته
ـاحكام:ـ ـالرنبايـيـحاشيتهـدرر ـاإمام وقال

)قوله:ـ»دونـعلمـالكام«ـيعنيـفياـوراءـقدرـاحاجةـماـقالـيـااختيارـكرهـأبوـ
ـاحاجة()3(. ـقدر ـفيهـوراء ـالكامـوامناظرة ـتعلم حنيفة

ـابنـمازةـيـميطه:ـ قال
ـاحاجةـمنهي()4(. ـفيهـوراءـقدر ـالكامـوالنظر )تعلمـعلم

ـااقتداءـ ـأنهـقالـاـجوز ـاهـتعاى ويـحلبيـكبرـوصغر:ـ)وعنـأيـيوسفـرمه
بامتكلمـبهـوإنـتكلمـبحق.ـقيلـامرادـبهـمنـيناظرـيـدقائقـعلمـالكامـوقيلـمنـيريدـ

ـامناظرةـيـالكامـفإنهـكفرـأنهـمبةـكفرـخصمه()5(. زلةـخصمهـعند

ـبعدها. )):ـ350(ـوما  )((

)):ـ372(.  )2(

غنيةـذويـاأحكامـيـبغيةـدررـاحكام،ـمطبوعةـهامشـالدررـوالغررـ)):ـ323(،ـدارـالسعادةـ  )3(

.(329
ـالقرآن،ـكراتي. امحيطـالرهاي،ـ)8ـ:ـ27)(،ـط):ـ2004،ـإدارة  )4(

ص5)5.  )5(
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قالـاإمامـالعامةـقاضيخانـيـالفتاوى:ـ)ويصحـااقتداءـبأهلـاأهواءـإاـاجمهيةـ
والقدريةـوالرافيـالغايـومنـيقولـبخلقـالقرآنـويـبعضـالرواياتـإاـاخطابيةـوكذاـ
ـااقتداءـبمنـ امشبهةـاـجوزـالصاةـخلفهمـأماـمنـسواهمـجوزـااقتداءـهمـويكرهـوكذا
ـبأكلـالرباـوالفسقـمرويـذلكـعنـأيـحنيفةـوـأيـيوسفـرمهاـاهـتعاىـاـ كانـمعروفًا
ـالفقيهـ ـأنـيؤمهمـصاحبـخصومةـيـالدينـفإنـصىـرجلـخلفهـجاز،ـقال ينبغيـللقوم
ـاهـتعاىـالذينـيناظرونـيـ ـأيـيوسفـرمه ـأنـيكونـمراد ـاهـتعاى:ـجوز أبوـجعفرـرمه
دقائقـالكامـوعنـأيـيوسفـرمهـاهـتعاى:ـمنـطلبـالدينـباخصوماتـفقدـتزندقـ

ـفقدـأفلسـومنـطلبـغريبـاحديثـفقدـكذب())(. ـبالكياء ومنـطلبـاماء
قالـاإمامـممدـبنـمصطفىـبنـعثانـاحسينيـامفتيـاخادميـأبوـسعيدـالنقشبنديـ

ـالولد: ـالظلاتـيـرحـأها احنفيـيـراج
ـاهـ ـالدررـمنـالشافعيـرمه فإنـقيلـكونـالكامـمنوعًاـوإنـكانـموافقًاـماـيـنحو
ـفإذاـكانـ ـبعلمـالكام ـبأكرـالكبائرـخرـمنـأنـيلقاه ـقال:ـأنـيلقىـاهـتعاىـعبد تعاىـأنه
حالـالكامـيـزماهمـهكذاـفاـظنكـبالكامـامخلوطـهذياناتـالفاسفةـامغمورةـ
بأباطيلهمـامزخرفةـانتهى.ـوماـيـغرهـمنـمنعـأيـحنيفةـوكذاـأيـيوسفـرمهاـاهـ

ـامحمدية. تعاىـلكنهـخالفـماـيـالتاتارخانيةـوالبزازيةـواختارهـيـالطريقة
وقالـاخادميـيـالريقةـرحـالطريقة:ـ)وماـنقلـيـنحوـالدررـعنـالشافعي:ـ
ماقاةـالعبدـربهـبأكرـالكبائرـخرـمنـماقاتهـبعلمـالكامـفاـظنكـبالكامـامخلوطـ
ـالناسـماـيـ ـلوـعلم ـامتداولةـيـزماننا.ـونقلـالغرـعنـالشافعيـأيضًا: بأباطيلـالفاسفة

ـلفرواـمنهـكاأسد. الكام

ـالعريـ)99). ـالفكر )):ـ)9(ـمطبوعـهامشـالفتاوىـاهندية،ـدار  )((
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ـبكلـذنبـماـخاـالركـخرـمنـماقاتهـبيءـمنـ ـالرجلـربه ـماقاة ـأيضًا: وعنه

الكام.
وعنـأّي:ـاـجوزـالنظرـيـالكتبـالكاميةـواـإمساكها؛ـلكوهاـمشحونةـبالرك،ـ
يـ اأشعريـ كتبـ وكذاـ اإسام.ـ عقائدـ يـ واأوهامـ الشكوكـ وإيراثـ والضالـ

ـقبله. ـما ـلكونهـمناقضا ـبعده ااعتزالـدونـماـصنفه
وعنـأيـحنيفة:ـيكرهـاخوضـيـالكامـماـمـتقعـشبهةـفيجبـولوـبامناظرةـ
ـالبزازيـعنـأيـ ـتزندق،ـوقدـسمعتـعن لدفعها،ـويـالبزازية:ـمنـطلبـالدينـبالكام

ـبحق.ـ ـامتكلمـولو ـإمامة يوسفـمنـعدمـجواز
ونحوـذلكـكلهـفمحمولـعىـكوهاـللغبيـوامتعصبـيـالدين،ـوالقارـعنـ
حصيلـاليقن،ـوالقاصدـإفسادـعقائدـامسلمن،ـواخائضـفياـاـيفتقرـإليهـمنـغوامضـ

ـامنعـعاـهوـأصلـالواجباتـوأساسـالرعيات. امتفلسفن،ـوإاـفكيفـيتصور
وباجملةـأنـعلمـالكامـيـنفسهـأرفـميعـالعلومـالرعية؛ـأنهـأولـالواجباتـ
وموضوعهـذاتـاهـتعاىـوصفاتهـوأدلتهـقطعيةـيقينيةـومأخذهـكتابـوسنةـوغايتهـ

ـالدارينـوتفصيلهـيـامواقف())(. ـبسعادة ـالفوز معرفةـاهـتعاىـوغايةـغايته
فعلاءـاأحنافـقيدواـالنّهيـعنـاخوضـيـعلمـالكامـباـذكرناه،ـومـُجرواـ

ـيفعلهـكثرـمنـأهلـاأهواء. النّهيـعنـاخوضـفيهـعىـظاهره؛ـكا
ـأمرين:ـ ـاأئمةـعىـظاهرهـحتملـأحد ومُلهمـكاَم

إماـعدُمـاّطاعهمـعىـامذهبـوقواعِده،ـوإماـقصُدهمـالتـشويُشـعىـالناسـ

بريقةـمموديةـيـرحـطريقةـممديةـ)):ـ259(،ـمصطفىـالبايـاحلبيـ348).  )((
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إفسادـعقائدهم.ـوكاـاأمرينـقوٌلـبالتـشّهيـورجٌمـبالغيب،ـوهوـمرم،ـكاـسبقـ

وذكرناـحكمـذلك.
ـفيهـ ـلِـا ـبتامه؛ وننقلـأيضًاـكامـصاحبـ»بريقةـمموديةـيـرحـطريقةـممدية«

منـفوائدـمة))(:
»)النوعـالثاي(ـمنـاأنواعـالثاثةـللعلومـ)يـامنهّيـعنها:ـوهوـماـزادـعىـقدرـ
احاجة(ـسواٌءـخاّصةـنفسهـأوـمحافظةـعقائدـأهلـاحقـكاـعندـظهورـمعاندـمكابرـ
يقصدـاإحادـ)منـعلمـالكام(ـكالتعّمقـفيه،ـوالتشُبثـبأذيالـالفاسفةـ)و(ـماـزادـ
عىـقدرـاحاجةـمنـ)علمـالنجوم(ـكاـسيذكرهـامصنفـ)أماـاأول(ـفقدـقالـ)يـحّقه(ـ
ـأي:ـ ـبالتأملـفيهـ)وامناظرة( ـالتعمق ـأي: ـالكام،ـوالنظرـفيه( يـ»اخاصة«:ـ)تعلمـعلم
امجادلةـإظهارـالصوابـ)وراءـقدرـاحاجة(ـمنـحيثـتصحيُحـااعتقادـورُدـشبهةـ
ـاهـ ـــيـمعرفة ـالفكر ـأي: ــ ـأنـالنظر اخصمـ)منهٌيـعنه(ـُيشكلـباـيـ»العقائدـالعضدية«:

واجبـرعًا،ـوباـيـرحهـلقولهـتعاى:ـ﴿ىئ ی ی ی ی﴾،ـ﴿ڈ ڈ 
النظر،ـوماـ ژ ژ ڑ ڑ﴾ـــوأنـمعرفةـاهـواجبـومطلقـومتوّقفـعىـ

ـالواجبـامطلقـواجب. توقفـعليه
الكالية،ـوالثبوتية،ـ تعاىـ التصديُقـبوجودهـوصفاتهـ امعرفةـ امراُدـمنـ ثمـقال:ـ
والسلبيةـبقدرـالطاقةـالبرية،ـواـشكـأنـقدرـالطاقةـاـُحّدـبقدرـحاجةـبلـيقتيـ

استيعاَبـالكّل.
)وقالـيـ»البزازية«:ـودفعـاخصم(ـأي:ـخصمـأهلـالسنةـكعامةـأهلـاهوى،ـ
والفاسفةـ)وإثباتـامذهبـاحقـحتاجـإليه(ـسواءـكانـاخصمـموجودًاـبالفعلـأوـا؛ـ

بريقةـمموديةـيـرحـطريقةـممديةـ)):ـ257 - 258(.ـ  )((
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ـبدفعـ ـاحاجة ـفقدر ـاحاجة. ـقدر ـلقولـ»اخاصة«: ـتفسٌر ـبغتة،ـكأنـهذا احتالـظهوره
اخصمـوإثباتـامذهبـ)و»التـتارخانية«(ـوعبارها:ـ)ويـ»النوازل«:ـقالـأبوـنر:ـ
ـاهـ)كانـيتكلم(ـبالـمناظرة،ـوامجادلةـ)يـعلمـ بلغنيـأنـمادـبنـأيـحنيفة(ـرمهمـا
ـالعرض،ـوااستفسارـ ـابنه(ـعىـطريق الكامـفنهاهـعنـذلك(ـأبوهـ)أبوـحنيفةـفقالـله
اـعىـطريقـالرد،ـوامناقـشة:ـ)قدـرأيتكـتـتكلمـيـعلمـالكام(ـأي:ـيـامناظرةـيـ
الكام،ـوإاـفاـحسنـامقابلةـ)فمـاـبالكـتنهايـعنه؟(ـيعنيـإناـفعلناـذلك؛ـأناـقدـ
ـااقتداُءـبك،ـوأنتـمنعناـفاـوجهـمنعكـأوـكيفـمنعنا،ـ رأيناكـتتكّلم،ـوإنـشأَنـمثِلنا

وأنتـتفعلـذلك؟
)قالـله:ـياـبني(ـتصغرـاابنـلاستشفاقـ)كناـنتكلم(ـأي:ـبامناظرةـكاـعرفتـ
)وكُلـواحٍدـمنا(ـَمعـمنـناَظرناـمعهـعىـغايةـالتحفظـوهايةـالتحرزـحتىـ)كأنـالطرـ
عىـرأسنا(ـقيل:ـمثلـلكالـالتأيـيـاأمورـوالتدبرـفيها؛ـلئاـيقعـيـاهلكةـويءـمنـ
خطرهـكقصدـتغليطـاخصمـوخجيله،ـوالتفُوقـعليه،ـوإيقاعـالزلةـعليهـ)خافَةـأنـنزل(ـ
ـلعظمـخطئه،ـوهوـالكفرـ)وأنتمـتتكلمونـاليومـوكّلـ ـنقعـيـالزللـواخطأ ـأي: منـالزلل،
واحد(ـمنكمـ)يريدـأنـيزلـصاحُبه(ـليغلبـعليهـباحجة،ـ)وإذاـأراد(ـأحُدكمـ)أنـيزّلـ
صاحُبهـفقدـأرادـأنـُيكّفر(ـمنـالتكفرـ)صاحَبه(.ـاـيفىـأنـهذاـإناـيكونـإذاـكانتـ
ـبهـ ـباخواّص،ـوالفضائل،ـوفياـيتعلق ـالكامـوأمهاتهـوإاـففياـيتعلق امناظرُةـيـأصول
النزاع،ـوالغلبةـإىـنحوـاأولويةـفظاهرـأنهـليسـبكفٍر،ـوأنتـتعلمـأنـاخطأـيـالعقائدـ
ـ)ومنـأرادـ ـبالكفر، ـالرضا ـلعدم ـاجنسـليسـبكفٍر؛ ـفإزالـاخصمـيـهذا ـكفرًا، ليسـكله
أنـُيكّفرـصاحبهـفقدـكفرـقبلـأنـيكفرـصاحبه(؛ـلرضاهـبكفره.ـاـيفىـأنـاإرادةـاـ
تستلزمـالرضاـعندنا،ـوجعُلـعلةـالكفرـشيئًاـحاصاًـيـاإرادةـغرـالرضاـبعيٌد،ـإاـأنـ
يقال:ـهذهـاإرادةـغرـمنفكةـعنـالرضا،ـلكنـلوـكانـاخصمـمنـأهلـاهوى،ـسياـمنـ
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وصلـهواهـإىـالكفرـوظهرـتعنُته،ـفالظاهرـأنـإزاَلهـليسـبكفٍر،ـبلـإعانُةـدينـوغرٌة،ـ
ـاليقينية،ـ ـباأدلة ـإلزامه بلـجوزـاستعالـامقدماتـالسفسطية،ـوامبادئـالشعبيةـعندـعدم

ـفتأمل. ـتعُينه، ـبلـجبـذلكـعند واجدلية
ثمـاـيفىـأنـكامـحرةـاإمامـريـاهـتعاىـعنهـُمشكلـمنـوجوه:ـ

ـبامسلم،ـواحملـعىـالصاحـازُم. ـالظن ـأواً:ـفإنهـسوءـظّن،ـوحسن أما
ـالعلاء،ـ ـوهوـمنـكبار ـيوجبـالكفر، ـوجهُلـعىـما ـفإنهـكيفـُيقدمـماٌد ـثانيًا: وأما

ـالثانيةـمنهم. ـبلـُعّدـهوـمنـالطبقة وامجتهدين،
ـناظرـمعه! ـإكفاُرـماٍدـمعـميعـمن ـالكام ـيلزمـمنـهذا ـثالثًا:ـفإنه وأما

إذـحاصلـماـُذكر:ـأنتمـيـمناظرتكمـيـالكامـُمريدونـكفَرـأصحابكم،ـوكلـ
ـفأنتمـيـمناظرتكمـكافرون. مريدـذلكـكافٌر،

أقول:ـيمكنـأنـيكونـذلكـمنـاإمامـبناًءـعىـفهمهـذلكـمنـالقرائن،ـوعىـ
طريقـالنصيحةـلكالـالشفقة.

وقوله:ـ»وكلـواحدـيريد...«ـإىـآخره،ـقضيٌةـمكنٌةـاـفعليٌة،ـأي:ـاـيأمنـمنـ
ـيتوّقعـذلك،ـواهـأعلم«. ـبل تلكـاإرادة

ونذكرـأقوااًـلبعضـعلاءـاأحنافـالذينـتلَقتهمـاأمُةـبالَقبولـفيهاـتأكيٌدـعىـ
امعنىـالذيـتمـذكره؛ـليكونـبذلكـكفايةـلـمنـأرادـااستزادهـيـفهمـكامـأئمةـأهلـ

السنة.
قالـاإمامـعمرـبنـممدـالُسناميـيـ»نصالـااحتسابـيـبابـااحتساب«ـيـ
بابـالعلم:ـ»وامعلمـاـيناظرـيـامسألةـالكاميةـإذاـمـيعرفهاـعىـوجهها،ـمنـ»املتقطـ
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الناري«.ـومنه:ـ)كرهـماعةـااشتغالـبعلمـالكام(ـقالـالسيدـنارـالدين:ـوتأويُلهـ
ـالبدعـوالفتنـوتشويشـالعقائد،ـ ـامناظرةـوامجادلةـفيه؛ـبحيثـتؤديـإىـإثارة عندنا:ـكثرة
ـاهـوتوحيدهـومعرفُةـ ـللغلبةـاـللحق،ـفأماـمعرفُة أوـيكونـامناظرـفيهـقليَلـالفهم،ـأوـطالبًا

ـفاـيمنعـمنه))(«. النبوةـوالذيـينطويـعليهـعقائدنا
وقالـاإمامـأبوـاليرـالبزدويـيـ»أصولـالدين«:ـ»اختلفـالعلاءـيـتعُلمـعلمـ

الكامـوتعليمهـوالتصنيفـفيه:
قالـبعُضهم:ـجوزـذلكـكُله.ـوهوـقولـعامةـامتكّلمنـمنـأهلـالسنةـواجاعة،ـ

ـقولـميعـاأشعرية،ـوامعتزلة. وهو
ـامحِدثن. وقالـبعضـالعلاء:ـاـجوزـذلك.ـوهوـقولـعامة

وعلُمـالكامـالذيـاختلفواـيـتعُلمهـوتعليمهـوالتصنيفـفيه:ـهوـبياُنـامسائلـ
التيـهيـأصولـالدينـالتيـتعلمهاـفرضـعن.ـوأبوـحنيفةـرمهـاهـتعّلمـهذاـالعلمـ
وكانـُيناظرـفيهـمعـامعتزلةـومعـميعـأهلـالبدع،ـوكانـُيعّلمـأصحابهـيـاابتداء،ـوقدـ
ـوقعـإليناـ ـوما ـالبدعـوالزيغ، ـأهُل ـوغسلها ـوعاّمتهاـماها ـإلينا ـوقعـبعُضها ـكتبًا صنّفـفيها
كتابـ»العامـوامتعلم«ـوكتابـ»الفقهـاأكر«.ـوقدـنّصـيـكتابـ»العامـوامتعلم«:ـأنهـ
ـيقولون:ـاـَتدخلنـهذهـ ـامتعلم:ـرأيتـأقوامًا ـقال ـقيلـفيه: ـفقد ـالعلم، اـبأسـبتعلمـهذا
امداخل،ـفأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـوريـعنهمـأمعنـمـيدخلواـيـيءـمنـهذهـاأمور،ـ
ـوليسـ ـَوِسعهمـلوـكنُتـبمنزلتهم، ـيَسُعنيـما ـبى، ـقالـالعام:ـقلـهم: ـَوِسعهم. فَيَسُعكـما
ـبمنـيطعنـعليناـويستحُلـدماءنا،ـفاـيسعناـ ـابُتلينا ـالذيـبحرهم،ـوقد بحريـمثل

نصابـااحتساب،ـحقيقـمريزنـعسري،ـص257،ـمكتبةـالطالبـاجامعي،ـمكةـامكرمة،ـ  )((

.(986
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ـليسـبحرهمـ أنـنعلمـمنـامخطُئـمناـومنـامصيب؟ـفمَثُلـصحابةـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـكمثلـقوٍم

ـفاـبّدـمنـالساح. ـبَمنـيقاتلنا، َمنـيقاتلهمـفاـيتكّلفونـالساَح،ـونحنـابتلينا
وأكثرـفقهائناـوأئمتناـيـديارناـمنعواـالناَسـعنـتعُلمـهذاـالعلمـجهارًا،ـوعنـ
تعليمه،ـوعنـامناظرةـفيه،ـونحنـإذاـمـُنعلمهـــبحجةـأنـبنـالفقهاءـاختافًاـيـمسائلـ

ـبعُضـمذاهبـأهلـالبدع. ـتظهر ــ التوحيد
ونحنـنتبعـأباـحنيفة؛ـفإنهـإمامناـوقدوتناـيـاأصولـوالفروع،ـوإنهـكانـُجّوزـ
ـفيهـوهىـأصحاَبهـ ـامناظرة تعليمهـوتعُلمهـوالتصنيفـفيه،ـولكنـامتنعـيـآخرـعمرهـعن
ـــوكانـاـيعّلمـأصحابهـ ـإليهـهنا( ـــ)وقدـسبقـوبينّاـسببـالنهيـفاـنعود ـفيه عنـامناظرة

ـالفقَه،ـوهوـمسائلـالفروع. ـيعّلم جهارًا،ـكا
ثمـانتقلـلتعّلمـمسائلـاأصولـباـدليلـثمـقال:ـفإذاـكانـهذاـهكذا،ـكانـتعّلمـ
ـينبغيـأاـيتعّلمـ ـالعلم ـيتعّلمـهذا ـأن ـبلـيكونـفرضـكفاية.ـومنـأراد ـالكامـمباحًا، علم
منـكلـأحد،ـبلـيتعلمـمنـهوـمعروفـأنهـمنـأهلـالعلمـوأنهـمنـأهلـالسنةـواجاعة،ـ

ـالدين))(«. ـأئمة ـالعلمـمن ـُيعّدـيـهذا وأنه
وقالـاإمامـميمونـبنـممدـالنسفيـيـ»بحرـالكام«:ـ»ثمـاعلمـأنـامناظرةـيـ
ـإذاـكانتـللرياءـوطلبـ ـُتـكره ـإهاـاـجوز.ـوإنا ـقالتـامبتدعة: ـبخافـما الدينـجائزٌة،

اجاهـوالثناءـوالدنيا)2(«.
ويـ»مفتاحـالسعادة«)3(ـنقًاـعنـ»غياثـامفتي«:ـ»رأيتـبخطـشمسـاأئمةـ

صـ5)- 6).  )((

ـالفرفور،ـدمشق. ـالفرفور،ـص)6،ـط2:ـ2000،ـدار ـالدين ـالكام،ـحقيقـوي بحر  )2(

)2:ـ37)(.  )3(
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احلوايـعنـأيـيوسفـرمهـاه:ـأنهـاـجوزـالصاةـخلفـامتكلم،ـوإنـتكّلمـبحق،ـ
فهوـمبتدٌع،ـواـجوزـالصاةـخلفـامبتدع،ـفعرضُتـهذهـالروايةـعىـأستاذيـقال:ـ

ـاحق«. ـإظهاَر ـأنـاـيكونـغرُضه تأويُله:
زادهـيـ العـامةـطاشـكبـريـ اإمامـ مقـتطفاتـمنـكـامـ أيضًاـ *ـونـذكرـ

»مفتاحه«))(:
ــفأماـامناظرةـعىـوجهـااظهارـللحق،ـعىـماـقالـاهـعزـوجل:ـ﴿ے 
ے ۓ ۓ﴾،ـفاـكراهةـفيهاـبلـهيـامأمورـها،ـويؤيدهـماـوردـيـ»التاترخانية«ـيـ
كراهيةـماعٍةـااشتغاَلـبعلمـالكام.ـقال:ـوتأويلهـعندنا:ـأنهـكرهـامناظرةـوامجادلة؛ـ
ـأوـ ـالفهم، ـالناظُرـفيهـقليَل ـيكون ـأو ـالفتنـوالبدعـوتشويشـالعقائد، ـإثارة ـتؤّديـإى أها

ـللغلبةـاـللحق.  طالبًا
ـمنـالعقائدـفاـُيمنعـ ـفيه ـالنبوةـوالذيـينظر ـاهـتعاىـوتوحيدهـومعرفة ـمعرفة وأما

عنهاـوكانـمنـفروضـالكفاية.
ـاإمالـ ـعىـوجه ـالكامــ ـأي:ـمباحثـعلم ـامباحثــ ــواـيفىـأنـمعرفةـهذه
فرضـعنـعىـكلـمسلم،ـوعىـوجهـالتفصيل:ـمنـفروضـالكفاية،ـأوـفرُضـعنـ
عىـااختافـيـذلكـبنـاحنفيةـوالشافعية،ـفإنهـفرضـكفايةـعندـاحنفية،ـوفرضـ
عنـعندـالشافعية،ـفاـجرئـأحٌدـمنـامسلمنـعىـمنِعهـوحريِمهـفضاًـعنـالعلاءـ

ـثاثة: ـأمور ـاحرمةـوالكراهةـأحد ـيتداخله ـامتوّرعن،ـوإنا امجتهدين،ـوالفضاء
ــإماـمنـجهةـإدخالـمسائلـاـتوافقـالكتابـوالسنة،ـكخلِطـمباحثـالفلسفةـ

امخالفةـللكتابـوالسنة.

ـبعدها.ـ )2:ـ36)(ـوما  )((
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ــوإماـمنـجهةـإثباتـمسائلهـاـعىـوجٍهـيوافقـالكتابـوالسنة،ـبلـجريـوفَقـ

ـامعتزلةـوامرجئةـوالروافضـوأمثاهم. العصبيةـواهوى،ـككام
ـقاهرة،ـوقدرتهـباهرة،ـيـدفعـاخصوم،ـوقمعـ ـوإماـمنـجهةـأنـعلمـالكامـلهـقوة ـ
اأعداء،ـفلعلهـُيداخلـصاحبهـالعجبـواهوىـمنـحيثـاـيشُعر،ـوهذاـيشرطـأنـاـ
يعّلمـالعالِـُمـعلَمـالكامـإاـبعدـتزكيةـأخاقـامتعّلم،ـوإخائـهـعنـاهوىـوالبدعة،ـ
وإراِبـقلبهـعقائَدـواردًةـيـالكتابـوالسنةـتقليدًا،ـثمـُيثبتهاـبراهَنـواردٍةـيـعلمـ

الكام.
فهذهـآفاتـثاث،ـاأُوَليانـمنهاـخاّصتانـبعلمـالكام،ـوالثالثةـعامةـلهـولغره،ـ

ـإلخ. ـاهـعنـاآفاتـالقادحةـيـااعتقادـوالقولـوالعمل... نّجانا
واـيفىـأنـالكامـالـَمؤوَفـباآفةـاأوىـاـيكونـكامًاـأصاً؛ـلِـاـعرفَتـيـ
تعريفـعلمـالكامـأنـالعقائدـاـبدـأنـُتؤخذـمنـالكتابـوالسنة،ـفتسميتهـكامًاـنزاٌعـ

ـبتحريمهـوامنعـعنه. ـفاـَمغَمَزـيـكامنا لفظي،
وأماـاآفةـالثالثةـفاـاختصاَصـهاـبالكامـأصَا،ـفقدـاتضحـلديكـأنـنـهيـ
ـاجداَلـ ـالثانية؛ـأنهـجعلـسببـاحرمَة ـعنـالكامـكانـأجلـاآفة أيـحنيفةـرمهـاهـابنَه
ـمعـااعتزالـواإرجاءـ ـفإناـوقَعتـله ـمنـامنازعة، ـماـحكاهـعنـنفِسه واتباعـاهوى،ـوكذا
وأمثاها،ـفامذموُمـكامـأهلـالعصبيةـواهوى،ـوأماـكُفهـنفَسهـآِخرًاـعنـاجدالـمعهمـ
ــمعـأنـاجدالـبالتيـهيـأحسنـمأمورـبهـيـالرعـــفإفضائهـإىـااشتغالـبهـوراَءـ
ـالعقلية،ـ ـباأدلة ـالكتابـوالسنة ـتأييُد ـمنه ـاحاجة ـاحاجة،ـوذلكـمنهٌيـعنه؛ـأنـقدر قدر

ـإلخ. ـالفلسفية... ـإاـامباحُث وليسـوراَءه
ـليسـسياؤهمـ ـقولـأيـحنيفة:ـمعـأيـرأيُتـمنـتنحلـبالكام،ـوجادلـفيه ــوأما
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ـأفئدهم،ـ ـامتقّدمن،ـواـمنهاجهمـمنهاجـالصاحن،ـرأيتهمـقاسيًةـقلوهم،ـغليظة سياء
أهلـ بالكامـكاَمـ أرادـ أنهـ دالًةـرحةـعىـ يدُلـ والسنة.ـ الكتابـ خالفَةـ يبالونـ اـ
ـمنـ ـالذيـظهرـيـالعرـاأخرـبامساعيـاجميلة ـالكام ااعتزالـالشائَعـيـزمانه،ـوأما
جهةـأيـاحسنـاأشعريـفكُلـالغرضـفيهـموافقُةـالكتابـوالسنةـواقتداُءـأهلـالسنةـ

ـأوـكراهتهـواحالةـهذه؟ ـبحرمته ـالقوُل ـفكيفـيسوغ واجاعة،
ــوأماـماـرويـعنـأيـيوسف:ـمنـطلبـالدينـباخصوماتـفقدـتزندق،ـفقدـ
أرادـبهـاآفةـاأوى،ـكاـفرهـبذلكـيـ»اخاصة«ـو»ممعـالفتاوى«،ـحيثـقال:ـأرادـ
بهـكامـالفاسفة.ـوأيضًاـماـصدرـعنهـيـملسـهارونـالرشيد،ـإماـكامـالفاسفةـأوـ
كامـأهلـااعتزال،ـاـكامـأهلـالسنةـواجاعة؛ـلِـاـستعرفهـمنـأنـأهلـعرهـكانواـ

عىـمذهبـااعتزال.ـ
ــوأماـماـذكرهـيـ»غياثـامفتي«ـمنـأنـامتكلمـبحٍقـفهوـمبتدع،ـفقدـأّولوهـبأنـ
اـيكونـغرُضهـإظهارـاحق...ـوكذاـماـروىـأبوـيوسفـعنـأيـحنيفةـرمهـاه:ـ»أنـ

ـالثالثة«. ـاآفُة ـله ـلِـمن ـبالبدعة ـاحكَم ـأراد ـبحّق.ـفقد ـتكلم امنازعةـيـالدينـبدعٌةـوإن
*ـويـ»فتاوىـالنوازل«ـلإمامـامرغيناي؛ـيـفصلـفياـيوجبـالكفرـوفيمـاـاـ

يوجب:ـ
»وقالـالفقيهـأبوـالليث:ـمنـاشتغلـبالكامـُميـاسُمهـمنـالعا،ـيعني:ـإذاـكانـ
يؤديـإىـتشويشـالعقائدـوإثارةـالبدعـوالفتن،ـأماـمعرفةـاهـتعاىـوتوحيده،ـومعرفةـ

النبوةـواجبـاـيمنع))(«.

فتاوىـالنوازلـص286 - 287ـحقيقـيوسفـأمد،ـوهيـمنسوبةـأيـالليثـالسمرقندي،ـدارـ  )((

الكتبـالعلميةـ2004.  
ـونسبهـمققهـ»يوسفـأمد«ـأيـالليثـنرـبنـــــ= ـالكتابـمطبوعـباسمـ)فتاوىـالنوازل(، تنبيه: ـ
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ـنارـالدينـأيـالقاسمـالسمرقنديـيـ ـلإمام *ـويـ»املتقطـيـالفتاوىـاحنفية«

ـالكام. ـااشتغالـبعلم كتابـاآداب:»كرهـماعة
ـالبدعـ ـإثارة ـيؤديـ]إى[ ـامناظرةـوامجادلةـفيه؛ـأنه ـالعبد:ـوتأويُلهـعندنا:ـُكره قال
والفتنـوتشويشـالعقائد،ـأوـيكونـالناظُرـفيهـقليلـالفهمـطالبًاـللغلبةـاـللحّق،ـفأماـ

ـفاـُيمنعـمنه))(«. ـالنبوةـوالذيـينطويـعليهـعقائُدنا ـاهـتعاىـوتوحيدهـومعرفة معرفة

ممد،ـوهذاـمنـعجائبـدارـالكتبـالعلميةـالتيـاـحىـيـمطبوعاها،ـمعـاختالـيـضبطـ  = 

عبارةـالكتاب.ـ
وامتتبعـماـينقلهـراحـاهدايةـعنـختاراتـالنوازلـللمرغينايـامتوىـ)593هـ(ـجدـهذهـالنقولـ  

ـالنص: ـامتوىـ)373هـ(،ـومنهاـهذا ـباسمـ)فتاوىـالنوازلـأيـالليثـنرـبنـممد( يـامطبوع
)والدمـإذاـخرجـمنـالقروحـقليًاـقليًاـغرـسائل،ـفذلكـليسـبانعـوإنـكثر.ـوقيل:ـلوـكانـ ـ

ـيمنع(ـ)ص30ـمنـامطبوعـومنسوبـللسمرقندي(. ـلسال، ـتركه بحالـلو
وكذلك:ـ)ولوـخرجـمنهـيءـقليلـومسحهـبخرقةـحتىـلوـتركـيسيلـفهوـاـينقضـالوضوء(ـ ـ

ص48.
حيثـرحـابنـعابدينـبنقلـالنصنـمنـختاراتـالنوازلـللمرغيناي،ـوهيـموجودةـبالنصـ ـ
ـالكتبـالعلمية،ـوامطبوعةـ كاـتمـتوثيقه،ـوعندـمقارنةـخطوطةـ»ختاراتـالنوازل«ـمعـطبعةـدار

ـبينها.ـ ـتوافًقا اهنديةـالقديمةـوجدنا
ـالليثـخطأ،ـوامتتبعـلنسخةـ ـنسبتـأي ـاآخر:ـأَنـمعظمـخطوطاتـ»ختاراتـالنوازل« واخطأ ـ
دارـالكتبـالعلميةـجدـص02)ـنقاًـعنـأيـالليثـنفسه،ـالذيـُنسبـالكتابـله،ـوجدـنقواًـ
عنـمتأخرينـعنـأيـالليثـامتوىـمنها:ـنقلـعنـالقدوريـامتوىـ)428هـ(ـص73،ـونقلـعنـ
الدبويـامتوىـ)430هـ(ـص96،ـوعنـاحلوايـامتوىـ)456هـ(ـص72،ـوعنـالرخيـ
امتوىـ)536هـ(ـص208.ـ)هذهـ الشهيدـ الصدرـ واقعاتـ امتوىـ)483هـ(ـص242،ـوعنـ
ـدونـاختصار(. ـأحببتـنقلهاـهنا ـالشيخـلؤيـاخلييـاحنفي،ـولفائدها ـمنـصاحبنا ـكلها التعليقة

ـالكتبـالعلمية. ـنصارـويوسفـأمد،ـط):ـ2000،ـدار ص)26ـحقيقـممود  )((
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*ـويـ»الفتاوىـالولواجيةـيـكتابـالكراهية«:ـ»تعلمـالكامـوامناظرةـفيهـماـ
وراَءـقدرـاحاجةـمنهٌيـعنه؛ـلِـاـُرويـأنـمادـبنـأيـحنيفةـرمةـاهـتعاىـعليهاـكانـ
يتكّلمـيـالكامـفنهاهـأبوهـعنـذلك،ـفقالـلهـماٌد:ـرأيُتكـوأنتـتتكّلمـفيهـفاـبالكـ
ـأنـيزلـصاحبه،ـ ـنتكّلمـوكُلـواحدـمناـكأنـالطرـعىـرأسهـخافَة ـبنّي،ـكنا ـيا ـقال: تنهاي؟
وأنتمـاليومـتتكّلمونـوكّلـواحٍدـمنكمـيريدـأنـيزلـصاحُبه!ـفكأنهـأرادـأنـُيكفرهـومنـ

ـيكفرـصاحبه«))(. ـُيكفرـصاحبهـفقدـكفرـقبلـأن ـأن أراد
ويـ»اهديةـالعائية«ـمحمدـعاءـالدينـعابدين:ـ»تعُلمـعلمـالكامـوامناظرةـ

ـإلخ. ـاحاجةـمنهيـعنهـماـرويـأنـمادًا... والنظرـفيهـوراءـقدر
ـلهـشبهٌةـ ـلهـشبهة،ـفإذاـوقع ـيَقع ـاخوضـيـالكامـماـم ـُيكره وعنـأيـحنيفةـقال:
وجبـإزالُتها،ـكمنـيكونـعىـشاطىءـالبحرـينبغيـأنـاـُيوقعـنفَسهـفيه،ـوإذاـوقعـ
فيهـوجبـعليناـإخراُجه،ـواحاصل:ـأنـالذيـاـيعنيناـإناـهوـااشتغاُلـبكثرةـامناظرةـ
وامجادلة؛ـأنهـيؤديـإىـإثارةـالبدعـوالفتنـوتشويشـالعقيدة،ـأوـيكونـامناظُرـقليَلـ
الفهمـأوـطالبًاـللغلبةـاـللتحقيق،ـفأماـمعرفةـاهـتعاىـوتوحيده،ـومعرفةـالنبيـعليهـ
ـالسام،ـوالذيـينطويـعليهـعقائدنا،ـ ـالكرامـعليهم ـاأنبياء ـبقية الصاةـوالسام،ـوكذا

فهوـمطلوبـاـيمنعـمنه)2(«.
ونختمـبمـاـذكرهـالعامةـالقايـالبيايـيـإشاراتهـنـقاًـعنـاإمامـالبيهقيـ

وغره:
ـبلـيميزونهـ ـأهلـالسنة، ـامخالفنـدونـكام ـيطلقونـالكامـعىـكام )أهمـكانوا

ـالكتبـالعلمية. )2:ـ320(،ـط):ـ2003ـدار  )((

ـابنـحزم. ـاجاي،ـط):ـ2003،ـدار ص239،ـحقيقـبسام  )2(
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ـالبيهقيـوغره))(()2(. ـاأكرـوأصولـالدينـكمـاـذكره ـالفقه بتسميته:

واعلمـأنهـاـاختاَفـبنـالسلفـواخلفـيـااعتقاد،ـومنـتوّهمـذلكـفقدـ
أخطأ،ـوإناـالتغاُيرـيـالتفصيلـيـالبيانـواإمال،ـومعلوٌمـأنـالتفصيلـواإمالـإناـ
ماـأمرانـاعتباريان،ـتابعانـحاجةـالناسـيـالزمانـامعهود،ـففيـبعضـاأزمانـيكونـ
التفصيُلـهوـالواجَب،ـويـبعضـاأزمانـيكونـاإماُلـهوـاأوى،ـوقدـيتلفـاحكُمـ
بينهاـيـمكانـدونـمكاٍنـيـالزمانـالواحد،ـوقدـيتلفـبالنسبةـلإنسانـالواحدـأيضًاـ

بحسبـأحوالهـوتدرجاته.
وأهمـاأسبابـالـموجبةـللتفصيلـهيـظهوُرـاإشكااتـيـنـفوسـالناس،ـ
ـأوـتقّرـ ـالعلاُءـعنـعملهم ـُيقّر ـاإشكااُتـعندما ـتظهر ـإىـحِلها،ـوإنا واحتياُجهم
همـوسائُلهم،ـأوـتدفعهمـبعُضـالقوىـالظامةـإىـعدمـالعملـباـهوـواجبـعليهم،ـماـ
يرتبـعليهـترُكـالناسـماً،ـفتتدافعـاأوهامـإليهم،ـوتتقلبـهمـاآراء،ـفيجبـعىـ
ـالواردة،ـوقدـكانـ ـالنقود ـاإشكااتـودفع ـإىـحِلـهذه ـيتصُدوا ـأن ـاحالة العلاءـيـهذه
السلفـبركةـصحبةـالنبيـعليهـالسامـوُقربـعهدهمـبهـبعيدينـعنـثَورانـالُشبه،ـوتوُهمـ
ـالعلمـوتأليفـامؤّلفاتـفيه،ـ ـإىـالتفصيلـيـهذا ـفقّلتـاحاجُةـعندهم ـالفاسدة، اأفكار
بلـكانتـأسئلُتهمـمدودًةـمعدودة،ـواـنقول:ـإهمـمـيسألوا،ـبلـإنـالصحابةـأنُفَسهمـ

ص44.  )((

ماحظة:ـاستفدُتـهذهـالنقولـعنـاإمامـأيـحنيفةـوعلاءـامذهبـاحنفيـمنـرسالةـكتبهاـ  )2(

صاحبناـالشيخـلؤيـاخلييـاحنفّي،ـوكنتـقدـطلبتـمنهـأنـيدونـحريرـآراءـرجالـامذهبـ
احنفيـوأئمتهمـوعلائهم،ـويبنـوجهـماـنقلـعنـبعضـامتقدمنـمنـالذمـهذـالعلم،ـذبًاـعنهمـ
ـلتشويشـامغرضنـوالقادحن،ـوقدـكتبهاـمشكورًاـونرهاـعىـ ـللحقـمنـمذهبهمـودفعًا وبيانًا
موقعـ»منتدىـاأصلن«ـعىـالشبكةـالدوليةـللمعلومات،ـاخرناـهذهـالنقولـامفيدةـمنهاـوهيـ

ـاهـخرًا.ـ ـفجزاه مثلـأغلبـماـكتبهـولَبه،
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ـالرح،ـوأحيانًاـكانتـ ـأوردناـعدةـشواهَدـعىـذلكـيـهذا ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـوقد ـيسألون كانوا
ـيسألونـ ـكانوا ـما ـوكثرًا ـالدينـكاليهودـوامركن، ـمنـلُدنـامنكرينـهذا ـتِرُد اإشكااُت
النبيـعليهـالصاةـوالسامـعنـاأدلةـعىـوجودـيومـبعثـوحساب،ـواليومـاآخر،ـ
ـيسألونهـعنـغرـذلك،ـفيجيبـ ـالذيـيعبدهـماـحقيقته؟ـوكانوا ـيسألونهـعنـاإله وكانوا
ـالدين.ـ ـفُيفحمهمـوُيسكتهمـوُيرسـألسنتهمـعنـالطعنـيـهذا ـيناسبهم، ـبا وُيبّنـهم

ـالناسـيـالدين،ـوزادتـ ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـفقدـكُثرـدخول ـامتباعدةـعن وأماـيـالعصور
ـماـفعلـأساُفهم،ـفلمـيكنـتفصيلهمـخالفًةـ إشكااُهم،ـفاحتاجـالعلاءـإىـالتفصيلـأكثَر
ـالزمانـ ـله،ـولوـكانـالسلفـموجودينـيـهذا ـالدين،ـونرًة ـبلـكانـمؤِكدًاـهذا للسلف،
ـالواردةـعليهـمنـالغربِينـواأجانبـعنه،ـ ـللشبه ـً ـأولـمنـيتكلمـدفاعًاـعنه،ـوحّا لكانوا

ـإاـرسومًا.ـ ـانتسابًا،ـوهمـاـيعرفونـعنه ـامنتسبنـإليه ومن
ولعمُرـاحّق،ـإنـالسلفـلوـُوجدواـيـهذاـالزمانـلكانواـأوَلـمنـيؤلفونـيـهذاـ
ـأوـعلمـ ـإليه،ـوذلكـبغّضـالنظرـعنـتسميتهـهمـبعلمـالكام، ـيدفعونـالناسـدفعًا العلم،

ـإلخ.ـ ـالتوحيد... ـأوـعلم ـاأكر، ـالفقه ـأو ـالدين، أصول
وبعُضـالناسـيظنّونـأنـعقائدـالدينـُيمكنـأنـيكتسبهاـاإنساُنـباـبحثـواـ
ـاإنسانـأنـيكونـمسلًا،ـوهذاـ نظر،ـواـتعُلمـواـتعليم،ـويّدعونـبعدـذلكـأنـمنـفطرة
ـأنـ ـيرد ـباـتعُلم،ـوم ـالواحُد ـالدينـيمكنـأنـيسلكه ـيدُلـعىـأن ـيردـخٌرـواحد غلطـفلم
الفطرةـهيـعنـالدين،ـنعمـوردتـبعُضـاإطاقاتـالتيـيمكنـأنـختلطـعىـبعٍضـ

ـالفطرةـهيـالدينـاإسامي.ـولكنـفهَمهـهذاـغرـسليم.ـ ـأن فيتوّهمـمنها
وسوفـنوردـاآنـبحثًاـخترًاـعنـالفطرةـوبعضـماـيتعلقـبوسائلـامعرفةـعندـ

ـالكتاب.ـ ـيليقـهذا اإنسان،ـكا
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بحث ي مفهوم الفطرة وأها ليست عن الدين 
أعني: اإسام

زعمـكثيـٌرـمنـالناسـأنـالفطرةـهيـاإسام،ـواحتجواـعىـذلكـبالـمنقول،ـ
ـأخرناـ ـاليان: ـأبو ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـنحوـماـيـ»صحيحـالبخاري«:ـحدثنا ـباـرويـعن فاحتجوا
ـمنـأجلـأنهـُولدـعىـ ـمتوّى،ـوإنـكانـلغّية ـيصىـعىـكلـمولود ـقالـابنـشهاب: شعيب:
ـإذاـ ـأبوهـخاصةـوإنـكانتـأمهـعىـغرـاإسام، ـأو ـاإسام، ـأبواه ـيّدعي ـاإسام، فطرة
ـأباـهريرةـ ـأنهـسقٌط؛ـفإن استهلـصارخًاـُصّيـعليهـواـُيصىـعىـمنـاـيستهّلـمنـأجل
ريـاهـعنهـكانـيـحدث:ـقالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ماـمنـمولودـإاـيولدـعىـالفطرة،ـفأبواهـ
هّودانه،ـأوـينّرانه،ـأوـيمّجسانه،ـكمـاـتنتجـالبهيمةـهيمةـمعاء،ـهلـحسونـفيهاـمنـ
جدعاء؟«ـثمـيقولـأبوـهريرةـريـاهـعنه:ـ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾ـاآيةـ

]الروم:ـ30[))(. 
ـ»ماـ ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص: ـقال: ويـ»صحيحـالبخاري«:ـعنـأيـهريرةـريـاهـعنه
ـكاـتنتجـالبهيمةـ ـأوـيمجسانه، ـأوـينرانه، ـفأبواهـهودانه، منـمولودـإاـيولدـعىـالفطرة،

ـأبوـهريرةـريـاهـعنه:ـ﴿ۆ  هيمةـمعاء،ـهلـحسونـفيهاـمنـجدعاء؟«ـثمـيقول
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې﴾ـ]الروم:ـ30[)2(.

كتابـاجنائز،ـبابـإذاـاسلمـالصبيـفات،ـهلـُيصىـعليه،ـوهلـيعرضـعىـالصبيـاإسام،ـ  )((

.)(358(

ـبابـمنـانتظرـحتىـيدفن،ـ)359)(. كتابـاجمعة،  )2(
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ويـ»صحيحـالبخاري«ـعنـأيـهريرةـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ماـمنـمولودـ
إاـيولدـعىـالفطرة،ـفأبواهـهودانهـوينرانه،ـكاـتنتجونـالبهيمةـهلـجدونـفيهاـمنـ
وهوـ يموتـ منـ أفرأيتـ اهـ رسولـ ياـ قالوا:ـ أنتمـجدعوها«،ـ تكونواـ جدعاء؟ـحتىـ

ـباـكانواـعاملن«))(. صغر؟ـقال:ـ»اهـأعلم
ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ماـ ويـ»صحيحـالبخاري«ـعنـأيـهريرةـريـاهـعنهـقال:
ـكاـتنتجـالبهيمةـ ـأوـيمجسانه، ـأوـينرانه، ـفأبواهـهّودانه، منـمولودـإاـيولدـعىـالفطرة،

هيمةـمعاء،ـهلـحسونـفيهاـمنـجدعاء؟«ـثمـيقول:ـ»﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې﴾«)2(.

مناقشة ااستدال: 
وـنحنـنعرفـأنـاإسام:ـهوـعبارةـعنـمموعةـمنـاأحكامـوامفاهيمـوالتعاليمـ
ـوقالوا:ـ ـالفطرةـهيـعُنـاإسام، ـأّن ـفإنـقصدوا ـاهـتعاىـإىـنبيهـعليهـالسام. التيـأنزها

ـامعنى.ـ ـالتيـيقصدوهاـوأهاـعنـاإسامـهذا ـالفطرة إنـهذهـهي
ـاحديث.ـ فقوهمـاـدليَلـعليهـمنـهذا

ـفاـيوجُدـيـاحديثـنٌصـيدُلـعىـأنـالفطرةـهيـاإسامـ ـامنطوق: ـمنـناحية أما
ـامعنى.ـ هذا

وأماـمنـناحيةـامفهوم:ـفنقولـهم:ـرباـتستدلونـعىـقولكمـبقولـالنبيـعليهـ
السام:ـ»ماـمنـمولودـإاـيولدـعىـالفطرة،ـفأبواهـهودانه،ـأوـينرانه،ـأوـيمجسانه«،ـ

ـبابـمنـانتظرـحتىـيدفن،ـ)599)(. كتابـاجمعة،  )((

ـبرقمـ)4497(. »صحيحـالبخاري«ـ)4:ـ792)(  )2(
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وأنهـمـيذكرـاإسام،ـففهمتمـأنهـأرادـأنـامولودـإنـمـهّودهـأوـيمّجسهـأوـُيركهـأوـ

ـالفهم.ـ ـالفطرُةـهيـاإسامـهذا ـفتكون ـفهوـمسلم. ـأبواه، ينّره
ـُنثبتـلغرـامذكورـاحكَمـ ـبمعنىـأنـّا ـامخالفة، ـيعتمدـعىـمفهوم ـالفهَم ولكنـهذا
امنفّيـعنـامذكور،ـوماـُنفيـعنـامذكورـهوـأنـيكونـالفطرة،ـوماـمـُيذكرـهوـاإسام،ـ

ـالفطرة.ـ ـأنـيكونـاإسامـهو فيلزم
ولكنـهذاـااستدالـغلٌطـمـحض،ـفالرسولـعليهـالسامـمـيقل:ـإنـالفطرةـ
مضاّدةـأوـمناقضةـللمذكور،ـولوـكانـاأمرـكذلكـَلـاـأمكنـأنـيصرـاإنسانـنرانيًاـ
ـأنـ ـامفروضـأنـفطرَتهـخالفـخالفَةـتضاٍدـماـذكره؛ـأنهـيستحيل ـإلخ؛ـأن أوـهوديًا...

ـامتضاّدانـيـملـواحد.ـ ـأو ـالنقيضان جتمع
ولكنـهذاـالكامـباطل؛ـأنهـلوـكانتـالفطرُةـهيـعَنـاإسامـماـاجتمعـمعهاـ
ـإذنـهيـأمرًاـاـهوـاإسامـ ـفيلزمـأنـتكونـالفطرة ـأوـغرـاإسام، ـأوـاليهودية النرانية
ـاإنسانـ ـيّتخذ ـقبلـأن ـتكوُن ـثالث،ـوهوـحالٌة ـأمر ـبلـهو ـالنرانيةـواـاليهودية، واـهو

ـبدينـمعن.ـ ـأوـقبلـأنـُيصّرهـغُرهـمتدّينًا لنفسهـدينًا
ـثالثةـغرـاإسامـوغرـاأديانـ ـيمكنـأنـتكونـحالة ـبناًءـعىـاحديثــ ــ فالفطرُة
ـكاـتقبلـغره،ـ ـتقَبُلـاإساَم ـبلـهيـوصٌفـلإنسان، ـوليستـهيـدينًاـخاصًا، اأخرى،

ـتتوافقـأكثَرـمعـاإسام.ـ ولكنها
ونحنـنقولـبذلك؛ـأنـالفطرةـلوـكانتـهيـاإسام؛ـَلـاـُكّلفـاإنسانـبأنـ
ـامركن:ـ ـالفرضـأنهـُمسلم،ـوَلـاـحصلـخاٌفـيـأواد ـبعدـُرشدهـومييزه؛ـأن ُيسلم
ـبعده،ـولكنـميعـذلكـ ـما ـللحال ـقبلـالتمييزـمغايرًا أهمـماـُحكمهم؟ـوَلـاـكانـاحاُلـما

ثابتـباأحاديث:ـ
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ـباإسام،ـفهوـاـحتاجـإىـدليل.ـ ـبعدـرشدهـُيؤَمر ـاإنسان أماـأّن

وأماـأنـأوادـامركنـحصلـفيهمـخاٌف،ـفلاـرواهـاحاكمـيـ»امستدركـعىـ
ـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـبعثـريةـيومـخير،ـ الصحيحن«ـعنـاأسودـبنـريعـريـاهـعنه:
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ماـملكمـعىـ ـقال ـفلاـجاؤوا ـالقتلـإىـالذرية، ـفأمىـهم ـامركن، فقاتلوا
قتلـالذرية؟«ـفقالوا:ـياـرسولـاه،ـإناـكانواـأوادـامركن!ـقال:ـ»وهلـخياُركمـإاـ
أوادـامركن،ـوالذيـنفسـممدـبيدهـماـمنـنسمةـتولدـإاـعىـالفطرةـحتىـُيعربـ

عنهاـلساها«))(. 
ـبأنـبعضـامسلمنـ ـواحتّج ـالسامـعىـقتلـأوادـامركن، فلمـيوافقـالنبيـعليه
كانـمنـأوادـالكفار،ـوامرادـمنـذلك:ـأنـيقولـمنـقتلهم:ـوماـأدراكـأنهـهؤاءـلوـ
عاشواـلرباـكانـمنهمـمؤمنونـكاـصارـبعُضكمـمؤمنن،ـومـيقل:ـإنـهؤاءـاأطفالـ
ـتولدـإاـعىـالفطرةـحتىـيعربـ ـمنـنسمة ـ»ما ـبلـقال: ـواـمسلمونـفعاً، مؤمنونـفعاً،

ـبنـالكفرـواإيان. ـااختيار ـأنـإعرابـاللسانـمعناه: ـلساها«،ـومعلوٌم عنها
ـياـرسولـاهـأفرأيتـمنـيموتـوهوـ ـقالوا: ـالبخاري: ويؤيدـذلكـماـوردـيـرواية

ـباـكانواـعاملن«)2(. صغر؟ـقال:ـ»اهـأعلم
وهذاـدليلـعىـأنهـمـحكمـعليهمـباإسامـوهمـصغاٌرـواـباإياِن،ـوإنـاختارـ
الواحُدـبنـأمرين،ـفإنهـيكونـعاريًاـعنها،ـويكونـيـحالٍةـثالثةـغِرما،ـولذلكـفاـ
قبلـ»حتى«ـُمغايٌرـلِـاـبعدها،ـأقصد:ـأنـماـقبلـ»حتى«ـــوهوـالفطرةـــمغايٌرـلِـاـبعده،ـ
وهوـحالةـاإعراب،ـوالتيـوردـالتعبُرـعنهاـيـبعضـاأخبارـبالقول:ـ»إماـشاكرًاـوإماـ

)2566(،ـ)2:ـ23)(.  )((

ـانتظرـحتىـيدفن،ـ)599)(. ـبابـمن منـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـكتابـاجمعة،  )2(
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كفورًا«))(.ـأي:ـإماـاإيانـأوـالكفران،ـفاإيانـوالكفرـإذنـليسـهوـعنـالفطرة،ـبلـ

ـالناَسـعليها.ـ ـالتيـخلقـاهـتعاى ـاأصلية الفطرةـهيـاخلقة
ـالبيهقيـيـ»سننهـالكرى«ـعنـاأسودـبنـريع،ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ ـرواه ويؤيدـذلكـما
قال:ـ»كلـمولودـيولدـعىـالفطرةـحتىـُيعربـعنـنفسه«.ـزادـفيهـغره:ـ»فأبواهـهودانهـ
ـقولـالنبيـ ــ: ـالرمنـالبغداديـعنه ـأيـعبد ـقالـالشافعيـيـالقديمـــيـرواية وينرانه«،
ـماـ ـاهـملسو هيلع هللا ىلصــ ـاخلقـفجعلهمـرسوَل ـاهـعليها ـالتيـفطر ـيولدـعىـالفطرة ملسو هيلع هللا ىلص:ـ»كلـمولود
مـيفصحواـبالقول،ـفيختارواـأحَدـالقولن:ـاإيانـأوـالكفرـــاـُحكَمـهمـيـأنفسهم،ـ
ـإماـمؤمٌنـفعىـإيانه،ـأوـ ـبحاله: ـبآبائهم،ـفاـكانـآباؤهمـيومـيولدون،ـفهو ـاحكمـهم إنا

ـفعىـكفره«)2(. كافٌر
فاـُحكمـللصغارـيـأنفسهم،ـوإناـهمـحكٌمـإحاقٌي،ـأي:ـأهمـُيلحقونـبآبائهمـ

يـاحكم.ـ
ويؤيدـذلكـماـرواهـاإمامـأمدـيـ»مسنـده«ـعنـجابرـبنـعبدـاهـقال:ـقالـ
رسوُلـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»كلـمولودـيولدـعىـالفطرةـحتىـُيعربـعنهـلساُنه،ـفإذاـأعربـعنهـ

ـإماـشاكرًاـوإماـكفورًا«)3(. لسانه:
ويعارضـأصَلـاستداهمـماـوردـيـروايةـأخرىـللحديث،ـوفيهاـذكرـاإسامـ
معـالنرانيةـواليهودية،ـوهوـماـرواهـاإمامـمسلمـيـ»صحيحه«ـعنـأيـهريرة:ـأنـ
رسـولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»كلـإنسانـتلدهـأمهـعىـالفطرة،ـوأبواهـبعدـيـهودانهـوينرانهـ

ـأمد.ـ ـاإمام سيأيـبعدـسطورـمنـرواية  )((

اإسام...،ـ يـ الولدـ تبعهـ أحدماـ أسلمـ فإذاـ الكفرـ يـ أبويهـ يتبعـ الولدـ بابـ اللقطة،ـ كتابـ  )2(

.)(2504(

)4805)(،ـ)3):ـ3))(.  )3(
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ـإاـ ـالشيطانـيـحضنيه ـيلكزه ـأمه ـتلده ـإنسان ويمجسانه،ـفإنـكاناـمسلمنـفمسلم،ـكل

مريمـوابنها«))(.
ورواهـاإمامـالبيهقيـيـ»سننهـالكرى«ـعنـأيـهريرة:ـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ
أوـيمجسانه،ـفإنـكاناـ أوـينرانه،ـ يـهودانه،ـ أبواهـ الفطرة،ـ أمهـعىـ تلدهـ إنسانـ »كلـ
مسلمنـفمسلم،ـكلـإنسانـتلدهـأمهـيلكزهـالشيطانـيـحضنيهـإاـمريمـوابنها«ـرواهـ

مسلمـيـ»الصحيح«ـعنـقتيبة)2(.
ففيـهاتنـالروايتنـالصحيحتنـــاللتنـاـُخالفانـغَرما،ـفاـشذوذـفيهاـ
واـخالفةـللقواعدـاإساميةـوالثابتـيـالقرآن،ـبلـموافقتانـلذلكـكلهـــإثباٌتـأنـ
ـالوالدانـعىـاأواد،ـشأُنهـيـذلكـكشأنـالنرانيةـواليهوديةـ ـبه ـُيؤّثر ـأيضًا،ـما اإسام

وامجوسيةـوالرك.ـ
ـالفطرة،ـولوـكانـ ـفيهـعىـأنـاإسامـهو ـإنـاحديَثـاـدالة ـبقولنا: ـأردنا ـما وهذا
ـيأيـ ـأو ـاحديثـمطلقًاـكأمٍرـمقابلـللفطرة، ـاإسامـيـهذا ـَلـاـذكر ـالفطرة؛ اإسامـهو

ـبالوالدين.ـ ـالتأُثر بعدها،ـكأمرـعارٍضـعليهاـمنـجّراء
ـالفطرةـهيـ ـإن ـنقول: ـليستـهيـاإسام،ـولكنـنحن ـالفطرَة ـُيثبتـأن وهذاـكُله
ـلكيـُنـكملـ ـإلينا ـثمـأنزلـاإساَم ـاخلق،ـواختارهاـهم، ـالتيـخلقـاهـتعاىـعليها احالة
هذهـالفطرةـونرتقَيـهاـيـكااِهاـالتيـقدرهاـاهـتعاىـها،ـويتدرجـالواحُدـيـالكالـ

ـاهـتعاى.ـ ـبأوامر بمقدارـمُسكه

كتابـالقدر،ـبابـمعنىـكلـمولودـيولدـعىـالفطرةـوحكمـموتـاطفالـالكفارـوأطفالـامسلمن،ـ  )((

)25(.ـ

كتابـاللقطة،ـبابـالولدـيتبعـأبويهـيـالكفر،ـفإذاـأسلمـأحدماـتبعهـالولدـيـاإسام،ـ)42)2)(.  )2(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  94
ـأي:ـُخلقـ ـكافرًا«))( ـ»ُطبعـيوَمـُطبَع ـ»قوله: ولذلكـقالـصاحبـ»حفةـاأحوذي«:
يومـُخلقـكافرًا،ـيعني:ـُخلقـعىـأنهـيتارـالكفر،ـفاـينايـخَرـ»كلـمولودـيولدـعىـ
ـاستعداُدـَقبولـاإسام،ـوهوـاـينايـكونهـشقيًاـيـجبلته«)2(،ـ ـبالفطرة ـامراد ـإذ الفطرة«؛
وهذاـالقوُلـقالهـقبلهـأعاُمـاإسام،ـوقدـنصـعىـذلكـالعامةـالـُمناويـيـ»رحـ

اجامعـالصغر«،ـوغره.ـ
وكلـهذاـالذيـأثبتناهـحولـالفطرة،ـيوافقـقولـاهـتعاى:ـ﴿ې   ې ې 
ۆئ  وئۇئۇئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې 
ۆئ﴾ـ]النحل:ـ78[،ـفهذهـهيـالفطرةـالتيـفطرـالناسـعليها،ـمنـحيثـالعلومـ
ـاهـ ـبلـهناكـقدراٌتـأودعها ـبالفعل، الكامنةـيـالنفسـاإنسانية،ـاـعلومـحاصلةـفيها
ـالقدراتـُيمكنـلإنسانـأنـيتدّرجـيـمراتبـالعلومـوامعارف،ـ تعاىـيـاإنسان،ـوهذه

ـاهـتعاىـأنـأقَدَرهـعىـذلك.ـ ولذلكـفإنـعليهـأنـيشكر
وبناًءـعىـذلكـاـيصُحـااستدالـبنفسـمفهومـالفطرةـعىـالعلومـوالرائع،ـ
بأنـحِققـ مأموٌرـ اإنسانـ بلـ والرائع،ـ العلومـ الفطرةـهيـعُنـهذهـ أنـهذهـ بمعنىـ
ـالسمَعـ ـاهـتعاىـله،ـفإنهـخلَقـلنا ـبأنـيستعملهاـفياـخلَقها ـأي:ـِخلقتهــ كااِتـفطرتهــ
واأبصارـواأفـئدةـلكيـنتعلم،ـفاموافُقـللفطرةـأنـنستعملها،ـوأماـإنـقلنا:ـإنـهذهـ
العلومـوامعارفـُموَدعٌةـفيناـبدونـتوُسطـاستعالناـهذهـاأسباب؛ـفإنـهذاـــلعمريـــ

خالفـللفطرة.ـ
وقدـجوزـالقولـبأنـاإسامـموافقـللفطرة؛ـعىـمعنى:ـأنـاأحكامـالرعيةـ

أخرجهـالرمذيـيـ»سننه«،ـكتابـالتفسر،ـبابـومنـسورةـالكهف،ـ)50)3(ـمنـحديثـُأيـ  )((

ابنـكعبـريـاهـعنه.ـ
ـاأحوذي«ـ)8:ـ473(. »حفة  )2(
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توافقـالفطرةـاإنسانيةـبمـاـاإنسانـمبوٌلـعليه،ـفاإنسانـفيهـمثاـحُبـالبحثـعنـ
احقائقـالعلياـمنـالوجود،ـوفيهـحُبـالتملك،ـوفيهـغضب،ـوفيهـحٌبـمنفعته،ـوفيهـ

ـالفطرة. حٌبـأواده،ـفهذهـكلهاـمن
وفيهـأيضًاـصفاتـأخرىـُتوجدـفيهـاـباختياره،ـبلـبِخلقتهـالتيـخلقهـاهـتعاىـ

ـالشعرـمثاً،ـواأظفار،ـوغرـذلك.ـ ـينبتـفيه عليها،ـكا
فـُيمكنـأنـيتمـإطـاقـاسمـ»الفطرة«ـعىـماـيصلـبهـاإنسانـمنـأفعالـأوـ
صفاتـإىـكالهـالائقـبه،ـوذلكـبحسبـاكتسابـاإنسانـمنـاجالـامعنويـواجالـ
الظاهري،ـفيقال:ـهذاـمنـالفطرة،ـأو:ـهذاـهوـالفطرة،ـكاـُأطلقـعىـبعضـاخصالـ
ـاإسامـماحظًاـهذهـاخلقةـلإنسانـومـُهملهاـوَوضعـهاـمنـ أهاـ»منـالفطرة«،ـفجاء
اأحكامـماـجعلهاـسببًاـلسعادةـاإنسانـاـلبؤسهـوشقاوته،ـفيمكنـأنـيقالـمنـهذاـ
ـإىـأعىـإمكاناها.ـ ـالتيـهيـالفطرُة ـباخلقة ـيأخذ ـبمعنى: ـالفطرة، ـإنـاإسامـهو الوجه:
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ ـقال ـبنـعازبـقال: فمنـذلكـماـوردـيـ»صحيحـالبخاري«ـعنـالراء
»إذاـأتيتـمضجعكـفتوّضْأـوضوَءكـللصاة،ـثمـاضطجْعـعىـشقكـاأيمن،ـثمـقل:ـ
ـأسلمُتـوجهيـإليك،ـوفّوضُتـأمريـإليك،ـوأجأتـظهريـإليك،ـرغبةـورهبةـ اللهم
إليك،ـاـملجأـواـمنجىـمنكـإاـإليك،ـاللهمـآمنُتـبكتابكـالذيـأنزلَت،ـوبنبيكـ
الذيـأرسلت؛ـفإنـمَتـمنـليلتكـفأنتـعىـالفطرة،ـواجعلهنـآخَرـماـتتكلمـبه«ـقال:ـ
ـقلُت:ـورسولك،ـ ـ»اللهمـآمنُتـبكتابكـالذيـأنزلَت« ـبلغُت: ـفلا فرّددُهاـعىـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،

ـالذيـأرسلت«))(. قال:ـ»ا!ـونبيَك
ويـ»صحيحـالبخاري«ـأيضًا:ـحدثناـحفصـبنـعمرـقال:ـحدثناـشعبةـعنـسليانـ

ـبابـفضلـمنـباتـعىـالوضوء،ـ)247(. كتابـالوضوء،  )((
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قال:ـسمعتـزيدـبنـوهبـقال:ـرأىـحذيفةـرجاًـاـيتمـالركوعـوالسجود،ـقال:ـماـ

ـاهـممدًاـملسو هيلع هللا ىلص))(. ـالتيـفطر ـالفطرة صليَت!ـولوـمَتـمَتـعىـغر
وأيضًا:ـماـرواهـالبخاريـعنـأيـهريرةـريـاهـعنهـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ
ـمنـرجالـشنوءة،ـورأيتـ ـُأريـيـرأيُتـموسى،ـوإذاـهوـرجلـرب،ـرجلـكأنه »ليلَة
عيسىـفإذاـهوـرجلـربعةـأمر،ـكأناـخرجـمنـدياس،ـوأناـأشبهـولدـإبراهيمـبه،ـثمـ
ُأتيُتـبإناءين:ـيـأحدماـلبن،ـويـاآخرـمر،ـفقال:ـاربـأَهاـشئَت،ـفأخذُتـاللبنـ

ـاخمَرـَغَوتـأمتك«)2(. ـأخذَت ـإنكـلو ـأما ـالِفطرة، ـأخذَت فربُته،ـفقيل:
ـ ـالفطرة«ــ ـأوـ»مسـمن وماـرواهـيـ»صحيحه«ـعنـأيـهريرة:ـ»الفطرةـمس:«ــ

»اختان،ـوااستحداد،ـونتفـاإبط،ـوتقليمـاأظفار،ـوقصـالشارب«)3(.
ووماـرواهـعنـابنـعمرـريـاهـعنه:ـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»منـالفطرة:ـحلقـ

العانة،ـوتقليمـاأظفار،ـوقصـالشارب«)4(.
فُأطلقـيـهذهـاأخبارـعىـالدعاء،ـوعىـإمامـالركوع،ـوعىـربـاللبن،ـوعىـ

ـ»الفطرة«. ـاسُم تقليمـاأظفار،ـوااستحداد،ـوغرها
فهذهـاأفعالـإناـأطلقـعليهاـهذاـااسمـاـأنـهذهـاأمورـموجودةـأصاًـيـ
اإنسان،ـبلـأهاـتوافقـوصوَلهـإىـالكالـالباطنيـوالظاهري،ـكاإسامـإناـأنزلـإىـ

ـاسمـ»الفطرة«.ـ ـفُأطلقـعليه الناسـليوصلهمـإىـكاهمـظاهرًاـوباطنًا،
ـالركوع،ـ))79(. كتابـاأذان،ـبابـإذاـمـيتم  )((

كتابـأحاديثـاأنبياء،ـبابـقولـاهـتعاى:ـ﴿ھ ے ے ۓ﴾ـ]طه:ـ9[ـ﴿ڃ چ   )2(

چ چ﴾ـ]النساء:ـ64)[،ـ)3394(.
ـبابـقصـالشارب،ـ)5889(. كتابـاللباس،  )3(

ـ)5890(. ـبابـتقليمـاأظافر، كتابـاللباس،  )4(
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وماـيطلقـعليهـاسمـ»الفطرة«:ـماـيوافقـالعقولـالسليمة،ـكمنـيلتجئـإىـاهـ
تعاىـأثناءـمواجهتهـلعاصفةـأوـإعصارـأوـمصيبة،ـفهذاـتتحّركـنفسهـنحوـاهـتعاى؛ـ
أنـالكفَرـغطاٌءـسبُبهـالتعايـوالعجُبـبالنفسـواجهُل،ـوالعناُدـوالتعاظُمـعىـاخالق،ـ
وااعتداُدـبالنفس،ـويـحالـامصائب،ـتزوُلـكُلـهذهـاموانع،ـفيصبحـاإنساُنـأقرَبـ
إىـإدراكـاحّقـمنـوجودـاهـتعاى،ـوأنهـهوـامدّبرـالرازقـاـغُره،ـفيصبحـأقرَبـإىـ

ااعرافـبذلك،ـوهذاـهوـمعنىـقولهـتعاى:ـ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴾.
النـفسـ يـ مركوزٍةـ معارَفـ واـ علومـ عنـ عبارًةـ ليستـ الفطرةـ أنـ ثبتـ وإذاـ
ـأودعـاهـ ـبا ـالصحيحة، ـللتعلمـواكتسابـالعقيدة ـفيجبـعىـاإنسانـالسعُي اإنسانية،
تعاىـفيهـمنـوسائَلـلذلك،ـوهيـالسمعـواأبصارـواأفئدة،ـواـجوزـلهـالركوُنـإىـ
نفسـماـيسميهـالبعضـبالفطرة؛ـظاّننـأنـهذاـاأمرـُيغنيـاإنسانـعنـالتعُلمـوالسعيـ

ـالتعلم.ـ ـبدياًـعن ـالفطرة ـأنـتكون ـفاـيصُح للعلمـوامعرفة،
اميثاق: 

وقدـيقال:ـإنـالفطرةـهيـالـميثاُقـالذيـأخذهـاهـتعاىـعىـبنيـآدمـإذـأخذـمنـ
ظهورهمـذرّياهم،ـوقدـوردـيـتفسِرـكثٍرـمنـالسلفـأنهـهوـاإسامـوااعرافـباهـ

تعاى.ـ
ـبنـ ـثناـضمرة ـ»حدثنيـعيـبنـسهلـقال: ـالطريـيـ»تفسره«: ـذكره ومنـذلكـما
ربيعةـقال:ـثناـأبوـمسعود:ـعنـجويرـقال:ـماتـبنـللضحاكـبنـمزاحمـابُنـستِةـأيام،ـ
ـابنيـ ـفإن ـفأبِرزـوجَهه،ـوُحّلـعنهـُعَقده؛ ـابنيـيـحِده ـأنتـوضعَت ـإذا ـياـجابر ـفقال: قال:
ـُيسألـابنك؟ـ ـيرمكـاه،ـعّم ـقلُت: ـفرغُت ـفلا ـالذيـأمري، ـبه ـففعلُت ُمَلٌسـومسؤول!

ـالسام. ـبهـيـصلبـآدمـعليه ـالذيـأقّر ـاميثاق قال:ـيسألـعن



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  98
قلت:ـياـأباـالقاسم،ـوماـهذاـالـميثاقـالذيـأقـرـبهـيـصلبـآدم؟ـقال:ـثـنيـ
ابنـعباسـأنـاهـمسحـصلَبـآدمـفاستخرجـمنهـكَلـنَسمٍةـهوـخالُقهاـإىـيومـالقيامة،ـ
ـالساعةـحتىـيولدـمنـأعطىـ ـفلنـتقوم ـبهـشيئًا، ـأنـيعبدوهـواـيركوا وأخذـمنهمـاميثاَق
ـاأول،ـومنـأدركـاميثاقـ ـاميثاُق ـنَفَعه ـيومئذ،ـفمنـأدركـمنهمـاميثاقـاآِخرـفوىـبه اميثاَق
اآِخرـفلمـيِفـبهـمـينفعهـاميثاقـاأول،ـومنـماتـصغرًاـقبلـأنـيدركـاميثاَقـاآِخرـ

ـاهـ))(. ـاميثاقـاأولـعىـالفطرة«. ماتـعى
وأيضًاـقالـالطريـيـ»تفسره«:ـ»قالـابنـجريج:ـعنـماهدـقال:ـإنـاهـلـاـ
أخرجهمـقال:ـياـعبادـاه،ـأجيبواـاه،ـواإجابةـالطاعة،ـفقالوا:ـأطعنا،ـاللهمـأطعنا،ـ
اللهمـأطعنا،ـاللهمـلبيك!ـقال:ـفأعطاهاـإبراهيمـعليهـالسامـيـامناسك:ـلبيكـاللهمـ

لبيك.ـ
قال:ـرَبـمتنـآدمـحنـخلقه.

قال:ـوقالـابنـعباس:ـخلقـآدَم،ـثمـأخَرَجـذريتهـمنـظهرهـمثلـالذّر،ـفكلمهم،ـ
ـأعادهمـيـصلبه،ـفليسـأحدـإاـوقدـتكلمـفقال:ـريـاه. ثم

ـفقال:ـوكُلـخلٍقـُخلقـفهوـكائنـإىـيومـالقيامة،ـوهيـالفطرةـالتيـفطرـالناسـ
عليها«.ـاهـ)2(.

وُنقلـهذاـالتفسرـعنـكثرـمنـامتقدمن،ـولكنـامعلومـأنـهذاـاميثاقـاـيذكرهـ
أحٌدـيـاحياةـالدنيا،ـورباـُيكشفـعناـالغطاُءـيـاآخرةـفنتذكر،ـوماـاـنذكرهـيـدنياناـ
فاـُيكلفناـاهـتعاىـبه،ـولهـجّلـشأنهـأنـيتفّضلـعليناـبأنـيلحَقناـباأصلـالذيـخلقناـ

عليه.ـ

»تفسرـالطري«ـ)9:ـ2))(.  )((

ـالسابقـ)9:ـ5))(. امصدر  )2(
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الصبغة: 
ومنهمـمنـفسـرـالصبغةـالـواردةـيـالقرآنـيـقـوله:ـ﴿ڱ ڱڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ﴾ـبالدين.ـقالـابنـجريرـالطريـيـ»تفسره«:ـ»القولـيـتأويلـقولهـ

تعاى:ـ﴿ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ﴾:ـ
أنـ أرادتـ إذاـ النصارىـ أنـ وذلكـ اإسام،ـ بالصبغةـصبغةـ ذكرهـ تعاىـ يعنيـ
ـاجنابةـأهلـ ـبمنزلةـغسل ـأطفاهمـجعَلتُهمـيـماٍءـهم،ـتزعمـأنـذلكـهاـتقديس، تنّر
اإسام،ـوأنهـصبغةـهمـيـالنرانية،ـفقالـاهـتعاىـذكرهـــإذـقالواـلنبيهـممدـملسو هيلع هللا ىلصـ
وأصحابهـامؤمننـبه:ـكونواـهوداـأوـنصارىـهتدواــ:ـ﴿ پ﴾ـهمـياـممدـأهاـاليهودـ
والنصارىـ﴿ پ ڀ ڀ﴾،ـ﴿ڱ ڱ﴾ـالتيـهيـأحسنـالصبغ؛ـفإهاـهيـاحنيفيةـ

ـالركـباه،ـوالضالـعنـمجةـهداه«. امسلمة،ـوَدُعوا
ثمـقال:ـ»ولكنـعىـقوله:ـ﴿ ٿ ٿ ٿ﴾ـإىـقوله:ـ﴿ ڇ ڇ ڇ﴾،ـ

ـاه.ـ ـاإيان،ـفيكونـاإيانـحينئٍذـهوـصبغة ـآمنـّاـهذا ﴿ڱ ڱ﴾ـبمعنى:
ـاهـ))(. ـالتأويل....« ـالذيـقلناـيـتأويلـالصبغةـقالـماعةـمنـأهل ـوبمثل

ـالصبغةـهيـاإسام. ـأن ـإىـقتادة ـأسند ثم
وعّرـعنهاـبعُضهمـبقوله:ـهيـدينـاه،ـوروىـذلكـعنـقتادةـوأيـالعاليةـوأيـ

الربيعـوماهدـوعطيةـوالسديـوابنـزيد.ـ
قال:ـ﴿ڱ  اه،ـونقلهـعنـماهدـ وقالـآخرون:ـ﴿ڱ ڱ﴾:ـهيـفطرةـ

ـالناسـعليها)2(.  ـاهـالتيـفطر ـاإسامـفطرة ڱ﴾:

»تفسرـالطري«ـ)):ـ570(.  )((

ـالسابقـ)):ـ570(. امصدر  )2(
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وعىـالقولـبأنـالفطرةـهيـاإسام،ـفاـاختـافـبنـمنـقال:ـالصبغةـهيـ

ـاإسام.ـ ـالدينـأو الفطرة،ـأوـقال:ـهي
واعلمـأنـهذاـالقوَلـاـيتلفـمعـماـقلناهـمنـتفسرـمعنىـالفطرةـكاـهوـظاهر،ـ
ـنفَسهـخلوٌقـمعـ ـاإساَم ـأّن ـهيـاإسام: ـالصبغةــ ـأو ـالفطرةــ ـبقوهم: وهمـاـيريدون
اإنسان؛ـأنـهذاـالقولـاـيقولـبهـأحد،ـبلـيريدونـأنـِخلقَةـاإنسانـلوـفّكرـوقّدرـ
اهتدىـوآَمنـبأنـالدينـاإساميـهوـالديُنـالذيـتكونـبهـسعادُتهـوهداهـوكمـاله،ـ
ـالشاةـوقدـكانتـسليمة.ـواهـأعلم.ـ ـُيغّرـخلق ـبأنهـكمن ـالذيـاـيؤمن ولذلكـعّرـعن

وا بأس هنا أن ننقل بعض ما قاله العلاء ي مفهوم الفطرة كتذييل ما مى: 
قالـالعامةـامناويـيـ»رحهـعىـاجامعـالصغر«ـيـرحـحديثـ»كلـمولودـ
يولدـعىـالفطرة«:ـ»والـمعهودـفطرةـاهـالتيـخلقـالناسـعليهاـمنـااستعدادـعليهاـ
لقبولـالدينـوالنهيـللتجيـباحقـوقبولـااستعدادـوالتأيـعنـالباطلـوالتميـيزـبنـ

ـوالصواب«. اخطأ
ـوهوـاابتداءـوااخراع،ـ ـمنـالَفْطر، ـتدُلـعىـنوِع ـ»الفطرة« ـ»قالـالطيبي: ثمـقال:
وامعنيـهاـهنا:ـمُكنـالناسـمنـاهدىـيـأصلـاِجبِّلةـبالتهيؤـلَقبولـالدين،ـفلوـُتركـ
عليهاـاستمّرـعىـلزومهاـومـيفارقهاـلغرها؛ـأنـهذاـالدينـحسنهـمركوٌزـيـالنفوس،ـ
وإناـُيعَدلـعنهـبآفةـمنـاآفاتـالبريةـوالتقليد...ـواحاصل:ـأنـاإنسانـمفطورـعىـ
ـاهـكونهـمنـأهلـالسعادةـ ـفمنـقّدر ـبالفعل، ـلكنـاـبدـمنـتعلمه ـبالقوة، التهيؤـلإسام
قيضـاهـلهـمنـيعّلمهـسبيلـاهدى،ـفصارـَمْهِدّيًاـبالفعل،ـومنـخذلهـوأشقاهـسّببـلهـ
منـُيغّرـفطرته،ـويثنيـعزمته،ـواهـسبحانهـهوـامترفـيـعبيدهـكيفـيشاء،ـفأهمهاـ

ـاهـ))(. فجورهاـوتقواها«.

ـامناويـ)5:ـ33(. ـللعامة »فيضـالقديرـرحـاجامعـالصغر«  )((



ــ 101 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
وهذاـالكامـيـغايةـالتقريرـوالتحرير،ـوهوـجامٌعـلكلـامحاسنـالتيـيمكنـأنـ

ـالبيانـفجاجة. ـبعدـمام ـالكام ـإطالَة ـالباب،ـولنكتفـبهـفإن ـإنساٌنـيـهذا يقوها
امعلومات،ـ ببعضـ عالِـًاـ يكونـ بأصلـخلقتهـ اإنسانـ أنـ البعضـ يّدعيـ وقدـ
ويّدعيـامجسمةـمنهمـأنهـيكونـعالِـًاـأنـاهـتعاىـيـالساء،ـأوـأنهـعىـعرشهـجالٌس،ـ

تعاىـعاـيفرون،ـوهذاـكلهـهراٌء،ـواـقيمةـله،ـفإنـاهـتعاىـيقول:ـ﴿ ې ې 
ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

ۆئ ﴾ـ]النحل:ـ78[. 

ولناـيـهذهـاآيةـكاٌمـكثر،ـواستنباٌطـمحاسنـيـأصولـالدينـعديدة،ـولكنناـ
ـفنقول:ـ ـالكتاب، ـيتعلقـبموضوعناـويائمـهذا نقترـهاهناـعىـأصولـذلكـما

يـاآيةـالريفةـنٌصـمنـاهـالعيـالعزيزـعىـأنـاإنسانـاـيكونـعالِـًاـبأيـ
يءـحنـخروجهـمنـبطنـأمه،ـوالدليُلـعىـذلك:ـأنهـنفىـعْلَمـأيـيءـفقال:ـ﴿ى 

ـالنفيـتعُم.ـ ـالنكرةـيـسياق ـأن ائ ائ﴾،ـومعلوم

بعضـ نفوسناـ يـ أودعـ قدـ تعاىـ اهـ إنـ يقول:ـ أنـ ذلكـ بعدـ لواحدـ جوزـ فاـ
ـنٌصـيـأنـاـمعلوماتـفيناـعندـوادتنا.ـ ـاآية امعلومات؛ـأن

العلمـ عنـ عارينـ احالةـ هذهـ يـ خروجناـ أنـ عىـ يدُلناـ تعاىـ اهـ فإنـ وأيضًا:ـ
ـلناـ ـقدـخلق ـالعلَمـحالةـكال،ـولذلكـفإنهـجّلـشأنه ـأن ـفعرفنا ـنقص، وامعرفة،ـهيـحالُة
ـفإنـالعلمـيرتبـعىـ ـوهيـالسمعـواأبصارـواأفئدة، ـأنـنعلم، ـُيمكننا ـالتيـها الوسائَل

ـلوجودنا.ـ ـلناـوتقديره ـبحسبـخلقـاهـتعاى ـترُتبًاـعاديًا ـالوسائل، هذه
وكانـيمكنـأنـيلقـفيناـابتداًءـماـيشاءـمنـمعارَفـوعلوٍم،ـأوـأنـيلقـيـبعضـ
خلِقهـــأوـيـميعهمـــبعضـامعارفـاـعنـطريقـتلكـالوسائل،ـولكنهـدّلناـعىـأنـ
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الطريقـامعتادةـللعلمـإناـهيـاستعالـتلكـالوسائلـالعادية،ـفعرفناـأنـاـدليَلـإاـأنـ

يأتيناـعنـطريقها.ـ
فعرفناـمنـذلكـأنـالكشَفـالذيـيّدعيهـبعضـالناس،ـفيزعمونـأهمـُيلهمونـ
ـيقيمواـعليهـ ـم ـما ـأي: ـالوسائل، ـيدُلوناـعليهـهذه ـم ـما ببعضـاإهاماتـوامعارفـاللدنية،
أدلًةـباستعالـهذهـالوسائلـامعرفيةـالتيـخلقهاـاهـتعاىـلنا،ـفإنـكشَفهمـهذاـاـيقومـ

ـبه.ـ ـأنـحتّجواـهم حجًةـعلينا،ـواـيصحـهم
وقدـيقولـقائل:ـفاـبالناـسّلمناـلأنبياءـعليهمـالسامـوقدـاَدَعواـأهمـُكشفـهمـ

ـنحنـشيئاـمنها.ـ ـنَر ـإهاماٍتـم ـآَخَرـوُأهموا عنـعاَلـم
أنهـقدـُكشفـهمـ اَدَعواـ أهمـ ماـسّلمناـلأنبياءـواتبعناهمـمجّردـ إناـ فاجواب:ـ
عنـبعضـامعارفـوالعلوم،ـبلـإنهـقدـقامتـاأدلُةـالتامُةـعىـصدقهمـعندنا،ـولذلكـ
اتبعناهم،ـفاتباعناـهمـإناـهوـاتباٌعـلِـاـقامـعندناـمنـاأدلةـاإماليةـوالتفصيليةـعىـ
صدقهم،ـولذلكـفقدـأقامـاهُـتعاىـامعجزاِتـدائَلـعىـصدقهم،ـوذلكـلينظرـالناُسـ
ـأنـاأنبياَءـ ـفعلواـذلكـعرفوا ـإذا ـفإهم ـبعقوهم، ـفينظروا ـاأنبياُء، ـإليهم ـُيلقيه ـفيا أمعون

ـفيلزمهمـاتباُعهم.ـ ـفتقومـعليهمـاحجة، عليهمـالسامـصادقون،
وأيضًا:ـفإنـاأنبياءـمـيأِتـواحدـمنهمـباـيالفـامعقولـوالعقول،ـوقدـلطفـ
اهـتعاىـبناـفلمـُيكّلفناـباـُيناقضـعقوَلناـالتيـجعلهاـهوـجلـشأنهـدلياًـلناـعىـاحقـ

والصواب.ـ
بأمورـ يأتيناـ ثمـ ُيكاَشف،ـ أنهـ يدعيـ لِـَمنـ نسّلمـ أنـ لناـ يصّحـ فإنناـاـ ولذلك؛ـ
وأحكامـخالفةـللعقولـالرحة،ـواأدلةـالرهانية،ـوكّلـمنـيأيـبيءـمنـذلك؛ـفإنهـ

ـلأولياء.ـ ـأنهـخاتم ـاّدعى دليلـعىـبطانـحجتهـودعواه،ـحتىـلو
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وقدـأوجبـاهـتعاىـعليناـشكَره؛ـأنهـأوَدَعـفيناـمنـالوسائلـالتيـتعودـعليناـ
ـولذلكـ ـوالشكرـيكونـيـمقابلـنعمةـكاـهوـمعلوم. بالنعمـاجليلةـمنـالعلومـوامعارف،
قالـيـهايةـاآية:ـ﴿ ۆئ ۆئ ﴾،ـأي:ـجبـعليكمـشكريـبعباديـكاـأمرُتـكم،ـ

ـالعبادة.ـ وذلكـأننيـقدـخلقُتكم،ـواخالقـلهـعىـخلوقيهـحُق
الصادقة،ـواخٌرـ إىـاأخبارـ إشارٌةـ فيهـ الكريمةـ اآيةـ الواردـذكُرهـيـ والسمعـ

الصادقـينقسمـإىـقسمن
اأول:ـخرـالرسولـالـمؤَيدـبامعجزة،ـفكُلـواحٍدـاّدعىـالنبوَة،ـوأتىـبمعجزةـ

ـيكونـصادقًا.ـ ـيقول،ـفإنـخَره صادقةـعىـما
ـالفقه.ـ والثاي:ـخرـالتواتر،ـوتفاصيُلـخرـالتواترـمذكورةـيـعلمـأصول

واأبصاُرـامذكورةـيـاآيةـالكريمةـفيهاـإشارٌةـإىـكلـماـُيمكنـالوصوُلـبهـإىـ
ـيقومـمقامهاـكالتجربة.ـ ـأوـما ـاحواسـاخمس، علٍمـكالبرـوالسمعـوسائر

أماـاأفـئدة؛ـفإهاـــباـشّكـواـريبـــإشارٌةـإىـالعقولـوالطرقـالعقليةـيـ
ااستدال.ـ

ـاجمع؟ـ ـبصيغة ـيقولـقائل:ـماذاـُذكرتـاأفئدة وقد
قلنا:ـإنـُطرقـااستدالـمتعّددة،ـوكُلـواحدـمنهاـُيوصلناـإىـعلوٍمـومعارَف،ـ

ـاملَحظ.ـ ـيكونـاجمعـمبنيًاـعىـهذا فربا
ـإنـاحسـالوجدايـيمكنـأنـيكونـدلياًـعىـالصدقـوالكذب،ـوعىـ ـيقال: وقد
احقـوالضال،ـوبضّمـهذاـالطريقـإىـالعقلـامجّرد،ـفإنهـجوزـمعهـبمجموعـذلك،ـ

ـالكشُف،ـوغره.ـ ـإىـذلكـالبعِض ـُيَضُم وربا
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ـالوجدانـبذاتهـيكونـدلياًـعىـالصدقـواحق،ـولكنهـ فنقول:ـاـدليلـلناـعىـأن
قدـيكونـمساعدًاـعىـذلك،ـومقدمةـله،ـواـيقال:ـإنهـــهوـعينهـــالذيـيعرفناـاحقـ

والصواب.ـ
وأماـالكشفـواإهامـامّدعى،ـفاـنسّلمـبهـدلياً؛ـذلكـأنهـمـتقمـحجٌةـقطعيةـ

عىـاخاذهـدلياً.ـ
ـ»إهاـجزءـمنـستةـوأربعنـ ـالنبي: ـالتيـقالـفيها ـالصادقة ـإنـالرؤيا وقدـيقولـقائل:

ـالنبوة«))(ـهيـدليلـعىـاحقـوالصدق.ـ جزءًاـمن
ـأنـ ـالسام ـالنبيـعليه ـبلـصدُقهاـَرَتَبـعليه ـبذاها،ـاـتكونـدلياً، ـالرؤيا ـإن قلنا:
يكونـجزءًاـماـذكر،ـومعنىـذلك:ـأنـالواحدـإذاـرأىـرؤيا،ـفاـيصُحـلهـبأيـحاٍلـمنـ
ـالرؤياـعىـاأحكامـوالعلومـوامعارف،ـولكن،ـإذاـحّققـ ـبنفسـهذه ااحوالـأنـيستدّل
هذهـالرؤياـبعدـذلكـيـاحياةـورأىـأنـماـشاهدهـيـالرؤياـقدـوقعـيـخارجـاأمرـويـ
ـالرائي،ـ ـالرؤياـعندئذـيكونـدلياًـعىـحسنـطوّيةـهذا ـفإنـوقوعـوحققـهذه واقعـاحياة،
ـإنـ ـالسام: ـالنبيـعليه ـباطنه،ـواهـتعاىـأعلم،ـولذلكـقال ـلهـعىـسامة وتكونـشاهدًا
الرؤياـالصادقةـهيـالتيـتكونـجزءًاـمنـالنبوة،ـوليسـأيـرؤيا،ـوصدُقـالرؤياـاـيتأتىـ
معرفتهـإاـبعدـحققـالرؤياـخارجًا؛ـإذـنفسـالرؤياـليسـهوـالدليل،ـعىـماـيـاخارج،ـ

ـالرائي.ـ ـباطن ـيكونـدلياًـعىـسامة ـالرؤياـخارجًا ولكنـُحقق
وامقصود:ـأنـامَدعَيـاَدعىـأَنـالرؤياـتكونـدلياًـعىـالعلمـباـيـاخارج،ـوقدـ

ـاحديثـيدُلـعىـخافـمدعاه.ـ ثبتـأن

ـبابـرؤياـ ـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأنسـبنـمالكـريـاهـعنه،ـكتابـالتعبر، أخرجه  )((

الصاحن،ـ)6983(.ـوبابـمنـرأىـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـ)6994(.ـوأخرجهـمسلمـيـ»صحيحه«ـمنـ
ـبنـالصامتـريـاهـعنها،ـكتابـالرؤيا،ـ)7(. حديثـأنسـبنـمالكـوعبادة
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فانحرـبذلكـوسائلـامعرفةـيـالثاثةـالتيـذكرناها،ـوهيـالسمُع،ـأي:ـاخرـ

ـأومعها،ـوالعقل.ـ ـيركبـمنها ـاحواسـاخمسـوما الصادق،ـوالبرـأي:
ـله.ـ ـالوسائلـفاـاعتباَر ـيأتناـعنـطريقـهذه فكُلـُحكٍمـم

فإنـقالـقائل:ـفباذاـثبتـالدينـاإساميـعندناـحتىـقامـحجًةـيـتفاصيلهـعىـ
البر؟ـ

قلنا:ـإنـاإسامـثبَتـأنهـهوـالدينـاحُقـبامعجزاتـالتيـقامتـدلياًـعىـنبوةـ
ـالصاةـوالسام.ـ سيدناـممدـعليه

ـالبر،ـ ـيكونـمنـعند ـأن ـيستحيُل ـأدّلةـداخليةـعىـأنه ـاشتملـعليهـمن ـبا وأيضًا:
فثبتـأنهـمنـعندـخالقـالبر،ـوذاكـأنهـيشتملـعىـتعاليَمـعاليٍةـومعارَفـاـيمكنـ
ـالقرآنـ ـنكتشفـجانبًاـمنـجوانبـإعجاز ـيومـماـزلنا ـإليها،ـونحنـكَل للبرـأنـيتوصلوا
ـقدـ ـفثبتـأنـالريعة ـالقرآنـباحّس، ـوجود ـوأدركنا ـبالعقل، ـذلكـكله ـوقدـعرفنا العظيم،

ـإليها.ـ ـاإشارة ـالتيـتّم ـبأساليبـامعرفة ثبتتـحجّيُتهاـعىـالبرـميعًا
قال اإمام الطحاوي: )ويدينون به رَب العامن( 

سنبـنـمعنىـكلمةـ»الرب«ـمنـخالـاستحضاِرـبعضـالنصوصـمنـالقرآنـ
والسنة.

:ـ ـالطريـيـ»تفسره«ــ ـاإمام ـنقله ـكا ـاللغةــ الرب:ـمعناهـي
ـالعربـــمتِرٌفـ ـــيـكام ـفإنـ»الرب« ـتأويلـقوله:ـ﴿ پ﴾ـ]الفاحة:ـ)[، »وأما

ـبنـربيعة: ـلبيد ـيدعىـرّبًا،ـومنـذلكـقول ـاُمطاعـفيهم عىـمعاٍن،ـفالسيُد
ورّبـَمَعٍدـبنـخبٍتـوعرعِروأهلكَنـيومًاـرَبـكندَةـوابنَُه
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ـبنيـذبيان: ـنابغة يعني:ـربـكندة:ـسيدـكندة،ـومنهـقول

فدىـلكـمنـرٍبـتليديـوطاريخُبـإىـالنعانـحتىـتناَله ــ
ـالفرزدقـبنـغالب: ـُيدعىـرّبًا،ـومنهـقول والرجلـامصلحـلليء

ساَءهاـيـأديٍمـغرـمربوِبكانواـكسالئةـمقاَءـإذـحَقنت ــ
يعنيـبذلك:ـيـأديمـغرـُمصَلح.ـ

ـيُرُبـصنيعتهـعندـفان:ـإذاـكانـحاولـإصاحهاـوإدامتها.  ومنـذلكـقيل:ـإنـفانًا
ـيدعىـرَبه. ثمـقال:ـوامالكـلليء

وقدـيتصـرفـأيضًاـيـوجوٍهـغرـذلك،ـغرـأنـهاـتعودـإىـبعضـهذهـالوجوهـ
الثاثة«.ـاهـ))(.

إذن،ـيتحصلـمنـذلكـأنـامعايـالثاثةـلكلمةـ»الرب«ـــيـاللغةـــهي:ـالسيدـ
التيـذكرهاـاإمامـالطريـيـ الثاثةـ اُمطاع،ـواُمصلحـلليء،ـوامالكـلليء.ـوهيـ

»تفسره«.
وهذهـامعايـلوـتفّكرناـفيهاـلرأيناـأّنـكّلـواحدـمنهاـيرجعـإىـاآَخرـولهـصلةـ

بغره.ـ
مثاً:ـالسيدـامطاع،ـمتىـحُقـللواحدـأنـيأمرـغره؟ـإذاـَمَلكه،ـوامِلكـنوعان:ـ

ـبكلـماـفيه.ـ ـأنـملكـاليَءـوعوارَضه ِملكـحقيقيـوهو
ـامِلكـاإضايـفهو:ـملكيةـامنفعةـ)استعالـاليء(،ـفهذهـليستـملكيةـحقيقةـ أما
ـالثاي.ـ ـبامعنىـاأولـا ـالعامن،ـفهو ـاهـمالٌكـلكل ـإن اليء.ـوبناًءـعىـذلكـإذاـقلنا:

»تفسرـالطري«ـ)):ـ47(.  )((
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ٺ﴾:ـ ٺ  ٺ   * ڀ  ڀ   * پ  پ  پ  پ   ﴿ تعاى:ـ اهـ قالـ
﴿ٺ﴾ـَبَدٌلـمنـ﴿ پ ﴾ـوظيفتهـالبيانـوالتوضيح،ـيعني:ـاـيكونـرّبًاـإاـإذاـكانـ

مالكاً.
وبناءـعىـنفسـامعايـقالـاإمامـالعامةـالبيضاويـيـ»تفسره«ـمعـ»حاشيةـ
الشيخـزادة«ـأيضًا:ـ»الرُبـــيـاأصلــ:ـَمصَدٌرـبمعنىـالربية،ـوهوـتبليُغـاليِءـإىـ
كالِِهـشيئًاـفشيئًاـثمـُوِصَفـبهـللمبالغة،ـكالصومـوالعدل.ـوقيلـهوـنعٌتـِمنـَرَبـهـَيَرُبـهـ

ـيملكهـويربيه«))(. ـامالك؛ـأنهـحفظـما ـبه ـثمـسمي ـَنٌم. ـينُُمـفهو ـنَم فهوـرٌب،ـكقول:
ـإىـكااِتـكِلـواحٍدـ ـاهـُيدّبُرهمـشيئًاـفشيئًا ـإّن ـأي: ـالعامن، ـاهُـرّب حنـنقول:
َيْدُخُلـيـهذاـامعنىـاأمرـوالنهيـواإحكامـوكلـماـ منهمـيـأعراِضِهْمـوَذواتِـِهْم،ـ
يتعَلُقـبالتدبرـمنـمعاٍنـباإضافةـإىـاخلق؛ـأنـاخلقـناتٌجـعنـأنـاهـمالٌكـحقيقيـ
لأشياء،ـومنـيملكـاليءـفإنـاأمرـفيهـلهـوحده،ـبخافـأنـنقول:ـزيدـصاحبـ
البيت،ـوهوـمستأجٌرـله،ـفهوـيملكـحقـاانتفاعـفيه،ـبيناـحنـنقول:ـاهـربـالعامن،ـ

ـفشيئًا. ـالذيـيرّبيهمـويبلغهمـإىـكااهمـشيئًا فهو
وقالـالشيخـزادهـيـ»حاشيته«:ـ»قالـاجوهري:ـرَبـفاٌنـولَدهـيرُبهـرّبًاـورّبـَبُهـ
ـأنـاـُيطلقـعىـ ـحُقه ـوإنـكانـمعنًىــ ـامربوبـوامري.ـوامصدرــ ـتربيَة ـبمعنىـرّباه تربيبًا
الذات،ـإاـأنهـُأطلقـهاهناـعىـالذاتـبقصدـامبالغةـيـاتصافهـبه،ـمثلـرجلـصوم،ـ

ورجلـعدل،ـأي:ـصائم،ـوعادل«)2(.
ـاأمَرـوالنهَيـواإجادـواإعدام.ـ ـالشؤون،ـوتستلزم الربيةـمعناها:ـمتابعة

ـالشيخـزادة«ـ)):ـ32(. »تفسرـالبيضاوي«ـمعـ»حاشية  )((

ـالسابقـ)):ـ32(. امصدر  )2(
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اتصاُلهـ حيثـ منـ للمخلوقـ وهيـصفةـ الربيُةـ أماـ احقيقية،ـ الربيةـ هيـ هذهـ
بولدهـفهيـتربيةـإضافية؛ـأنهـاـيملكـحقيقَةـوَلِدِه،ـبلـيملكـشيئًاـمنها،ـوهيـبعضـ
عوارضهاـلفرٍةـما،ـفاأبـلهـسلطاٌنـعىـولدهـمنـجهةـمعينةـوإىـزمنـمعن،ـأماـاهـ

ـدائمـعىـميعـامخلوقاتـوسلطاُنهـحقيقي. سبحانهـوتعاىـفسلطاُنه
ِفـاُمطَلِقـ ـالَتَرُ ـ»نِسبُة ُكُلـمعايـ»الرِب«ـتدورـعىـمعنىـواحد،ـأملُتهاـيـعبارة:
ـامعنىـ ـالعاَمن«،ـوأنتـتعلمـأنـهذا ـإىـاهـتعاىـوحَدُهـيـتدبِرـُشؤوِن ـقيٌد الذيـاـُيقِيُدُه

اـجوزـنسبتهـإىـغرـاهـتعاى. 
ليسـمعنىـ»رّبـالعامن«ـأنهـيأمرهمـوينهاهمـفقط،ـبلـُينشئهمـوَيرعاهم،ـوهوـ

ـالبيضاويـيـ»تفسره«. ـإليه معنىـالتدبرـاحقيقيـالذيـأشار
إَنـالذيـيؤمنـبأنـاهـَرُبـالعامن،ـعليهـأنـيؤمنـبأنهـمتِرفـتُرفًاـحقيقيًاـ
يـأصلـذواتـامخلوقات،ـتُرفًاـعىـالدوام،ـتُرفًاـحقيقيًا،ـومنـيعتقدـأنـاهـرّبـ
العامنـاـجوزـأنـينسبـهذاـالتُرفـإىـغرـاهـتعاى،ـوهذاـامعنىـداخٌلـيـحقيقةـ

الربوبيةـوليسـطارئًاـعليها.
احظواـاآيةـالتيـيـسورةـالزمر:ـ﴿ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾ـ]الزمر:ـ3[.ـلوـأردناـأنـننظرـيـهذهـ
اآيـةـبأسلوبـَمْنـيفَهـُمـاللغةـالعربية؛ـ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ﴾:ـحٌضـعىـأنـيكونـ
الدينـوالتـدُينـخالصًاـه.ـ﴿ژ ڑ﴾:ـوأماـالذينـاتـخذواـمنـدونهـأولياءـ
اهـ نعبدـغرـ يقولون:ـ﴿ ک ک گ گ گ گ ڳ ﴾:ـحاصلـكامهم:ـنحنـ

ـبأمرين: ـاعراُفـمنهم ـفهذا ـإىـاه، ليقربونا
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ـاأول:ـأهمـيعبدونـغرـاه،ـوالثاي:ـأهمـينسبونـإىـغرـاهـحّقـالترف،ـ
ـامركونـإىـغرـاه. ـنسبها ـاخاصية ـالتدبرـوالربية،ـهذه التقريبـإىـاهـنوعـمنـأنواع

فقوهم:ـ﴿ ک ک گ گ گ گ﴾ـفيهـأمران:ـإقراٌرـواِدعاٌء:
إقرارـامركنـاعتقاَدهمـيـامعبودينـأَنمـيستطيعونـتدبَرـُشؤوِنـامخلوقات،ـ

ـإىـاه. ـلُيَقِرُبوُهْم ـإا واّدعاٌءـمنـامركنـبأهمـاـيعبدوهم
تكملةـاآيـة:ـكيـفـرَدـاهُـتعاىـعليـهم؟ـ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں﴾،ـماذاـذكرـهذاـالكام؟ـأنـاهـيـاحقيقةـهوـامترفـ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ 
ـرّدـعىـاادعاء. ـالثانية ـاأوىـرّدـعىـاإقرار،ـوالعبارة ۀ ہ ہ ہ﴾ـالعبارة

هذهـاآيةـدليلـقوٌيـعىـأنـامشـركنـكانواـيعتـقدونـيـبعضـاموجوداتـ
التيـهيـغرـاهـُسلطاَنـالّتدبرـمعـالتفُرِدـفيه،ـوِمنـهذهـالناحيةـكانواـمركن،ـومنـ
هذهـالناحيةـدعواهمـأنهـَحُِقـهمـيـزعمهمـواعتقاِدهمـعبادُةـاأصنام،ـهذاـهوـالذيـ

ـبعدـذلك. ـاهـفيه حكم
اهـ دونـ اخذواـمنـ بعضـمنـ قوهمـيـ »وَكِذُهمـ »تفسره«:ـ النسفيـيـ وقالـ

ـبناتـاه«))(. أولياء:
ـإىـغرـاهـفعًاـ ـاآياتـأنـامركن قدـعبدواـغره،ـونسبوا يبنـاهـتعاىـيـهذه
منـاأفعالـالتيـاـجوزـنسبتهاـإاـإليهـجّلـشأنه،ـوهوـالتقريبـإىـاه،ـفهذانـأمرانـ
اثنانـاـجوزـرُفهاـإاـإىـاهـتعاى،ـوامركونـقدـنسبوماـإىـغرـاهـتعاى،ـفكانواـ

بذلكـمنـامركن.ـ

»تفسرـالنسفي«ـ)3:ـ69)(.  )((



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  110
قوله:ـ﴿ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  »وأماـ الكري:ـ آيةـ تفسرهـ يـ الطريـ اإمامـ قالـ
ـإاـأنـُيّليه،ـ ـإنـأرادـعقوبَتهم، ـالذيـيشفعـماليِكه ـمنـذا ۋ ۋ ۅ﴾ـيعنيـبذلك:
ـنعبدـأوثانناـهذهـ ـما ـبالشفاعةـهم؟ـوإناـقالـذلكـتعاىـذكرهـأنـامركنـقالوا: ويأذنـلُه
إاـليقربوناـإىـاهـزلفى!ـفقالـاهـتعاىـذكرهـهم:ـيـماـيـالساواتـوماـيـاأرضـمعـ
الساواتـواأرضـملكًا،ـفاـينبغيـالعبادةـلغري،ـفاـتعبدواـاأوثاَنـالتيـتزُعمونـ
أهاـتقّربكمـمنيـزلفى؛ـفإهاـاـتنفعكمـعنديـواـُتغنيـعنكمـشيئًا،ـواـيشفعـعنديـ
ـمنـيشفعـله،ـمنـرسيـوأوليائيـوأهلـطاعتي«))(. ـوالشفاعَة أحٌدـأحدـإاـبتخليتيـإياه
وقالـرمهـاهـتعاىـيـتفسرـقولهـتعاى:ـ﴿ ەئ وئ وئ﴾ـ]احج:ـ30[:ـ
»وقوله:ـ﴿ ەئ وئ وئ﴾ـيقولـتعاىـذكره:ـواتـقواـقوَلـالكذبـوالفريةـ
ـللمائكة:ـهيـ عىـاهـبقولكمـيـاآهة:ـ﴿ ک ک گ گ گ گ ڳ﴾ـوقولكم

بناتـاه،ـونحوـذلكـمنـالقول،ـفإنـذلكـكذبـوزورـوركـباه«)2(.
وقالـيـتفسرـقولهـتعاى:ـ﴿ ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾ـ]فاطر:ـ)4[:ـ
»وقوله:ـ﴿ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ـ]فاطر:ـ40[ـوذلكـقولـبعضهمـ
ـلبعضـوغرورًا،ـوإناـ لبعض:ـ﴿ک ک گ گ گ گ ڳ﴾ـخداعًاـمنـبعضهم

ـالنار،ـوُتقصيهمـمنـاهـورمته«)3(. ـآهتهمـمن ُتزلفهم
وقالـاإمامـالرازيـيـتفسرـقولهـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پپ  پ 
ٹ * ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]اأعراف:ـ38)-39)[:ـ»أمعـ

»تفسرـالطري«ـ)5:ـ395(.  )((

ـالسابقـ)8):ـ8)6(. امصدر  )2(

ـالسابقـ)20:ـ)48(. امصدر  )3(
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كُلـاأنبياءـعليهمـالسامـعىـأنـعبادةـغرـاهـتعاىـكفر،ـسواءـاعتقدـيـذلكـالغرـ
ـالتعظيم،ـ ـالعبادةـهاية ـإىـاهـتعاى؛ـأن ـُتقرهم ـأنـعبادته ـاعتقدواـفيه ـأو ـللعام، ـإهًا كونه

ـاإنعامـواإكرام«))(. ـالتعظيمـاـتليقـإاـبمنـيصدرـعنهـهاية وهاية
وقالـاإمامـالرازيـيـتفسرهـهذهـاآياتـمنـسورةـالزمر:ـ»اـيبُعدـأنـيعتقدـ
ـيبعدـمنـالعاقلـأنـ ـأما ـأنـيشفعواـهمـعندـاه، أولئكـالكفارـيـامسيحـوالعزيزـوامائكة
يعتقدـيـاأصنامـواجاداتـأهاـُتقربهـإىـاه،ـوعىـهذاـالتقدير:ـفمرادهمـأنـعبادهمـ
هاـُتقرهمـإىـاه،ـويمكنـأنـيقال:ـإنـالعاقلـاـيعبدـالصنمـمنـحيثـإنهـخشٌبـأوـ
حجر،ـوإناـيعبدونهـاعتقادهمـأهاـماثيُلـالكواكب،ـأوـماثيلـاأرواحـالساوية،ـأوـ
تلكـ توجيُهـ عبادهاـ منـ مقصوُدهمـ ويكونـ مَضوا،ـ الذينـ والصاحنـ اأنبياءـ ماثيلـ

ـالتاثيلـصورًاـها. ـالتيـجعلواـهذه العباداتـإىـتلكـاأشياء
ـالبرـ ـمنـأنـيعبده ـاأعظمـأجُل ـإنـاإله ـأنـقالوا: ـلُعّبادـاأصنام وحاصلـالكام
لكنـالائَقـبالبرـأنـيشتغلواـبعبادةـاأكابرـمنـِعبادـاهـمثلـالكواكبـومثلـاأرواحـ

الساوية،ـثمـإهاـتشتغلـبعبادةـاإلهـاأكر،ـفهذاـهوـامرادـمنـقوهم:ـ﴿ک ک گ 
گ گ گ ڳ﴾)2(.

فحاصلـمعنىـاآية:ـإنـامشـركنـيقرونـأهمـعبدواـغَرـاهـتعاىـمعـكّلـماـ
يتضمنهـذلكـأنـامعبودينـيتّرفونـباأمور،ـولكنهمـيَدعونـأهمـماـفعلواـذلكـإاـ
إليهـتعاى.ـفانظرـتعقيبـاهـتعاىـعىـقوهم،ـفإنهـسبحانهـوتعاىـقدـ ليقّرهمـهؤاءـ
كّذهمـيـدعواهم،ـوالتكذيبـإماـأنـيكونـيـدعوىـأهمـيعبدونـتلكـاأوثان،ـوهذاـ
باطل؛ـأناـقدـحّققناـعبادَهمـإياهم،ـأوـأنـيكونـيـدعواهمـصحةـماـينسبونهـإىـهذهـ

ـالرازي«ـ)4):ـ350(. »تفسرـالفخر  )((

ـالسابقـ)26:ـ)42(. امصدر  )2(
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ـثمـحكمـعليهمـبالكفرـلفعلهم. ـتتّرفـوتدّبرـاأمرـوتقّرهمـإىـاه، اأصنام،ـوهوـأها
وقدـوردـخرـيـ»سرةـاإمامـاحلبي«،ـهذاـاخرـيشـرُحـكيفيةـعبادةـالكفارـ

لأصنام،ـوكيفيةـعبادهمـه.
ـ»أولـمنـأدخلـ ـأنه: ـأثناءـكامهـعنـعمروـبنـحّي ـاحلبيـيـ»سرته« قالـالعامة
الركـيـالتلبية؛ـفإنهـكانـيلبيـبتلبيةـإبراهيمـاخليلـعليهـالصاةـالسام،ـوهي:ـلبيكـ
اللهمـلبيكـلبيكـاـريكـلكـلبيك،ـفعندـذلكـمثلـلهـالشيطاُنـيـصورةـشيخـُيلبيـ
ـفأنكرـ ـإاـريكًاـهوـلك، ـلهـذلكـالشيخ: ـقال ـلبيكـاـريكـلك، ـقالـعمٌرو: ـفلا معه،
ذلكـعمرو،ـفقالـلهـذلكـالشيخ:ـملكهـوماـملك،ـوهذاـاـبأسـبه!ـفقالـذلكـعمرو،ـ
فتبعتهـالعربـعىـذلك.ـأي:ـفيوحدونهـبالتلبيةـثمـيدخلونـمعهـأصنامهمـوجعلونـ
ـهم:ـ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ]يوسف:ـ ـقالـتعاىـتوبيخًا ـبيده. ملكها

.)((»](06
هذهـالعبارةـالتيـيقولوهاـُمطابِقٌةـلِـاـَذَكَرُهـاهـعنهم،ـيزعمونـأَنـهذاـالريكـ
ملكيٌةـخاصٌةـ لهـ إذنـ الريُكـ الريَكـوماـملك،ـهذاـ يملكـهذاـ يملكـشيئًا،ـواهـ

ـاهـالعامة.ـ وتدبٌرـوترٌفـخاٌص،ـيـضمنـملكية
ـفصارـهؤاءـ ـالعام، ـتدبَر ـمنـدعوىـأنـاهـتعاىـفَوضـلبعِضـخلوقاته ـنوٌع وهذا
وسائَطـبنـاهـتعاىـوخلِقه،ـاـُيتوّصلـإليهـــجّلـشأُنهـــإاـبواسطتهم،ـوهذهـهيـ
حقيقةـدعوىـأهلـاأوثانـالذينـاعتقدواـأنهـاـيمكنـأنـيكونـهناكـاتصاٌلـمبارـ
بينهمـوبنـاإله؛ـاستحالةـذلكـيـنفسه،ـفاـبَدـمنـتوُسطـوسائَطـروحانية،ـرمزواـهاـ

ـالكواكب،ـونحوـذلك.ـ ـأو ـأحيانًا،ـوباأصنام، باأوثان

ـاحلبي«ـ)):ـ0)(. ـاإمام »سرة  )((
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وذلكـيعنيـأَنـخاصةـهذهـالعقيدةـالتيـيعتقدـهاـالكفار:ـهيـأنـاهـفّوضـإىـ

ـامركن. ـبعِضـشؤونـخلوقاته،ـهذهـعقيدة بعضـامخلوقاتـتدبَر
ومنـاآياتـالقرآنيةـالداّلةـعىـماـُنقّررهـهنا،ـوُتوضحـمعنىـالربوبية،ـماـجاءـيـ

سورةـآلـعمران،ـيقولـاهـسبحانهـوتعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ـ]آلـعمران:ـ64[.
قالـأبوـالليثـالسمرقنديـيـ»تفسره«ـامسمىـبـ»بحرـالعلوم«:ـ»﴿چ چ  
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾؛ـأهمـعبدواـعيسىـرّبًاـمنـدونـاه،ـويقال:ـاـيطيعـ

بعضناـبعضًاـيـامعصية؛ـكمـاـقال:ـ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
بعضًاـ بعضناـ يتخذـ ويقال:ـاـ امعصية،ـ أطاعوهمـيـ أي:ـ ]التوبة:ـ)3[ـ ۋ﴾ـ ٴۇ  

ـاهـثالثـثاثة«))(. ـإن أربابًا؛ـكاـقالتـالنصارى:
مسألةـاأربابـمنـدونـاهـهيـإذنـمسألةـاتـخاذ،ـهيـأمٌرـفيهـنوٌعـمنـأنواعـ
الطواعيةـوااختيار،ـقدـيعتقدـاإنساُنـيـيءـمعنـأنهـرُبهـعنـطواعيٍةـمنه،ـوتواُطٍؤـ
ـالذيـاّدعىـالربوبيةـبمعنىـمنـمعايـالربوبيةـ بنـامربوبـوالرّب،ـوذلكـبأنـيتلَبَسـهذا

ـبناًءـعليه. امطَلقة،ـويرىـبهـغرهـويتابعونه
الربوبيةـتشملـمعايـكثرةـجدًا:ـاخلق،ـوالتدبر،ـواأمرـوالنهي،ـفمنـ قلنا:ـ
اّدعىـلنفسهـنوعًاـمنـهذهـاأنواع،ـومعنىـمنـهذهـامعاي،ـفهوـيكونـقدـاخذـمنـنفِسهـ

ريكًاـهـورّبًاـلغره،ـوهذاـهوـامقصودـيـبعضـمعنىـهذهـاآية:ـ﴿ڌ ڌ ڎ 
ـيمكنـأنـتكونـفقطـيـقسٍمـ ـإىـأنـالربوبية ـإشارٌة ـفيه ـفهذا ڎ ڈ ڈ﴾،

ـالعلوم«ـ)):ـ275(. »بحر  )((
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ونوٍعـخاٍصـمنـاأنواعـالتيـاـجوزـأنـُتنَسبـإاـإىـاهـسبحانهـمثلـاأمرـوالنهي،ـ

ـقليل. ـبعد ـلكمـهذا وسنبّن
ويـسورةـآلـعمرانـ﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   * ژ  ڈ  ڈ 

ڳ ڳ﴾.

ـمتعبدين،ـو﴿ۈ﴾ـيعني:ـعيسىـوعزيرًاـ قالـالسمرقندي:ـ»﴿ڍ﴾ـأي:
ـالنبوةـمنه«))(. ـبذلكـلَكَفر،ـوُتنَزع ـأمرُكم وامائكةـصلواتـاهـعليهم،ـولو

يـسورةـالتوبةـوردتـاآيُةـامشهورةـالتيـُتوضحـقدرًاـكبرًاـمنـمعنىـالربوبية،ـ
وقدـوردتـيـذكِرـحالـاليـهودـوالنـصارى،ـوالسببـالذيـمنـأجلهـضَلـهؤاء،ـ

تعاى:ـ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  اهـ قالـ
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   * ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ 
ۓ ڭڭ ڭ ڭ * ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ﴾ـ]التوبة:ـ29-)3[. 

ـإىـالرىـوالتالؤـوالتواطؤـيـَجْعِلـواحٍدـرّبًاـواآخرـمربوبًا،ـ ـإشارة ـااخاُذ هذا
ـأربابًاـهم. ـبأنـيكونـاأحباُرـوالرهبان ـالنصارىـواليهودـرُضوا فجاهرـالناسـمن

ـالعلوم«ـ)):ـ80)(. »بحر  )((
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ماـمعنىـكوهمـأربابًاـهم؟ـهلـهذاـيعنيـأهمـرُضواـبأنـيكونـاأحباُرـخالقنـ
هم؟ـا؛ـأنـهذاـليسـفيهـرى،ـومنـاّدعىـبأنـغَرهـمنـالناسـخالٌقـله،ـفهوـقدـَسِفَهـ

ـُيَصَدُقـفيه. َنْفَسُه،ـوقالـماـا
ـاهـ ـباأمرـوالنهيـدون ـتفُردهم ـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـيـأحاديثه:ـهو بلـامعنىـكاـوضحه

ـالرمذيـوغره. ـاإمام ـاهـتعاى،ـوهوـماـرواه ـالتريعـبغرـماـرع تعاى،ـوهوـمعنى
ـالرمذيـعنـعدِيـبنـحاتمـقال:ـأتيتـالنبَيـملسو هيلع هللا ىلصـويـعنقيـصليبـ روىـاإمام
منـذهبـفـقال:ـ»ياـعدُي،ـاطرْحـعنـكـهذاـالوثن«ـوسمعتـهـيقرأـيـسورةـبراءةـ
﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾ـقال:ـ»أماـإهمـمـيكونواـ
ـاستحلوه،ـوإذاـحرمواـعليهمـشيئًاـحّرموه«.ـ ـأحلواـهمـشيئًا ـإذا يعبدوهم،ـولكنهمـكانوا
ـإاـمنـحديثـعبدـالسامـبنـحرب،ـ قالـأبوـعيسى:ـهذاـحديثـغريبـاـنعرفه

وغطيفـبنـأعنـليسـبمعروفـيـاحديث))(.
إنـّاـلسناـنعبدهم!ـفقال:ـ»أليسـ ورواهـالطرايـعنـعديـأيضًاـوفيه:ـفقلُت:ـ
ـ»فتلكـ ـقال: ـبى! ـقلُت: ـوُحلونـماـحرمـاهـفتستحلونه؟« ـأحلـاهـفتحرمونه، ُحّرمونـما

عبادهم«)2(.
ـاللفظ)3(. ـالكرى«ـهذا ـالبيهقيـيـ»سننه ـاإمام ورواه

فتوحيدـالربوبيةـإذنـأعُمـمنـأنـيكونـيـمّردـالدعاء،ـأوـمّردـأنـيعتقدـالواحُدـ

ـالتوبة،ـ)3095(. كتابـتفسرـالقرآن،ـسورة  )((

»امعجمـالكبر«ـ)8)2(.  )2(

ـأحدًاـمنـ ـأنـيقلد ـله ـفإنهـغرـجائز ـامفتي، ـالقايـويفتيـبه ـيقىـبه ـبابـما كتابـآدابـالقاي،  )3(

ـيفتيـبااستحسان،ـ)20350(. ـأو أهلـدهره،ـواـأنـحكم
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بأنـاهـخالٌقـهذاـالعام،ـولوـمنـدونـااعتقادـبأنهـمدّبرهـحقيقًةـعى الدوام،ـأي:ـإنـ
منـاعتقدـأنـاهـهوـالذيـخلقـالعام،ـثمـاعتقدـمعـذلكـأنـغَرـاهـتعاىـلهـتُرفـيـ
ـالربوبيةـعىـاإطاق،ـوإاـلكانـكثرـ ـالكون،ـفإنـهذاـليسـمِققًاـلتوحيد تدبرـشؤون
منـامركنـموّحدينـللربوبية،ـوهذاـباطٌلـمطلقًا؛ـلِـاـمىـمنـاأدلةـالدالةـعىـأنـ

ـأعُمـمنـمردـذلكـالتصور. الربوبية
الرعيةـ إنشاءـاأحكامـ بمعنىـ تعاى،ـ أمٌرـخاٌصـهـ والنهي(ـ )اأمرـ التريعـ
ابتداًء،ـوهوـاـجوزـأحدـأنـيأمرـوينهىـإاـاه،ـوامعنىـالذيـنفاهـعدٌيـحنـقال:ـ
مـيكونواـيعبدوهم،ـهوـنفُيـالعبادةـامشهورةـعرفًا،ـالتيـتتألفـمنـأفعالـخصوصةـ
ـالتدبرـواأمرـوالنهيـ ـالتيـهيـاعتقاد ـالتاّمة ـاحقيقية ـالربوبية ـتلكـالتيـتستلزم معهودة،

ميعاً.ـ
ـالذيـ ـاأمر ـاأحكام ـإنشاء ـيعتقدونـيـاأحبارـوالرهبانـجواَز ـأثبتـأهم ولكنه
اـجوزـنسبُتهـإاـإىـاهـتعاى،ـوهذاـاأمرـالذيـمنـأجلهـحكمـالنبُيـملسو هيلع هللا ىلصـعليهمـبأهمـ

عبدواـغرـاه.ـ
واليهودـوالنصارىـكانواـيعتقدونـيـأحبارهمـبعَضـهذهـامعاي،ـواعتقاُدـهذاـ

ـإليه. ـالذيـأرنا ـبالتقييد ـلكن ـالعبادة البعضـكاٍفـإطاقـاسم
نقد بعض ما قاله ابن باز:

»العقيدةـ متـنـ تعليقاتهـعىـ بازـيـ ابُنـ التيـذكرهاـ التعليقاتـ سنناقشـبعضـ
الطحاوية«ـيـهذاـالـمحلـبالتحديد،ـقال:ـ»توحيدـالربوبيةـالقسمـاأولـمنـأقسامـ
التوحيد«.ـماـهوـامعنىـالذيـفّرـبهـابنـبازـتوحيدـالربوبية؟ـقال:ـ»توحيدـاهـسبحانهـ
بأفعالهـوهوـاإيانـبأنهـاخالقـالرازقـامدبرـأمورـخلقه،ـامترفـيـشؤونـخلقهـ

بالدنياـواآخرةـاـريكـلهـيـذلك«.
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ـقالـتعاى:ـ﴿ ہ ہ ہ ہ﴾ـ ـقالـبعدـذلك:ـ»كا إىـاآنـهذاـكامـجيد،ـولكنه

وقـال:ـ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ]الرعد:ـ6)[،ـ
ڇڍ ڍ ڌ﴾ـ]يونس:ـ3[،ـوهذاـالنوعـقدـأقّرـبهـامركونـعّبادـاأوثانـوإْنـجحدـ

أكثُرهمـبالبعثـوالنشور«.
هلـفعاًـكانـامركونـيعتقدونـهذاـامعنى؟ـأي:ـهلـكانواـُينكرونـأنـهناكـ
خالقًاـومدبرًاـغرـاهـتعاىـمعه؟!ـاحظناـبوضوٍحـفياـسبقـأهمـكانواـُينِكرونـهذاـ

ـأخرى.ـ ـأربابًا ـأخرى، ـآهًة ـاهـسبحانه ـيعتقدونـمع ـبلـكانوا امعنى،
ابُنـبازـأّنـامركنـسّلمواـبه؛ـأنـالربوبيةـُتطَلقـعىـ والربوبيةـأعُمـماـزعمـ
نسبتكـإىـغرـاهـمعنًىـمنـامعايـاخاّصةـبالرّبـواإله،ـوليسـاخلقـمنـالعدمـفقطـ
كاـُيتوّهم،ـوقدـأشارـهوـإىـذلكـيـتعريفهـللربوبية،ـولكنهـيبدوـأنهـغفلـبعدـذلكـ
عنـامعنىـحيناـأرادـالردـعىـمنـيالفهم!ـواآيةـالتيـيـسورةـالزمرـفيهاـتريٌحـبأنـ

ـإىـغرـاهـسبحانهـوتعاى. ـامعنىـاحقيقيـللربوبية ـينسبون امركنـكانوا
فناحظـأنـابنـبازـوغرهـأخطؤواـحنـقالوا:ـإَنـامركنـكانواـمّققنـلتوحيدـ
الربوبية،ـفقدـنسبـامركونـالتدبَرـإىـغرـاهـسبحانهـوتعاى،ـفكيفـبعدـهذاـيقال:ـ

ـالربوبية؟ ـموحدينـتوحيد إهمـكانوا
ـفياـيأي.ـ ـآَخر،ـسنوضحه ـأمرًا ـفهوـيريدـهذا ـلهـهدٌفـآخُر ـابنـباز ـنعرفـأَن ولكننا
أكثرهمـ بهـامركونـعبادـاأوثانـوإنـجحدـ أقّرـ قدـ النوعـ باز:ـ»هذاـ ابنـ قالـ

البعثـوالنشور«.ـ
َبَينَاـأَنـامركنـواليهودـوالنصارىـمـيعرفواـبالوحدانيةـهـيـالربوبية،ـ وقدـ
ـالربوبية،ـوذكرناـ ـبتوحيد ـاعرافًاـخالصًا ـيعرفوا ـالزمانـم وغرهمـكذلكـمنـهمـيـهذا
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ـبالتدبرـامطلقـعنـكلـشائبةـخالطةـومشاركةـ ـإفرادـاهـسبحانه أنـمعنىـتوحيدـالربوبية:
معـغره،ـاـمطلقـبالتدبرـالذيـقدـينسبـإىـغرهـواـيكونـيـذلكـركـبامعنىـ
والكليات،ـوجميعـ اجزئياتـ الشاملـجميعـ أي:ـ امطلقـ بالتدبرـ ونقصدـ امحظور،ـ

ـإلخ.ـ اأنواعـمنـأمرـوهٍي،ـوخلقـوإعدام،ـوإحياءـوإماتة...
وعبادهمـ العبادةـ يـ باهـ لركهمـ اإسامـ يـ يدخلهمـ »ومـ باز:ـ ابنـ قالـ ثمـ

ـبالرسولـممدـملسو هيلع هللا ىلص«. ـإياهم اأصنامـواأوثانـمعهـسبحانه،ـوعدِم
فقولهـبأنـامركنـقدـحّققواـهذاـالنوعـمنـالتوحيد،ـباطٌلـاـشكـفيهـكاـرأيناـ
ـالربوبية،ـولذلكـكانواـمركنـيـتوحيدـ ـفهمـكانواـمركنـيـتوحيد ـالسابقة، باأدلة
ـأمٍرـواحدـعىـماـهوـ ـإى ـالنوَعنـراجعان ـتعبره؛ـأنـهذين ـالعبادةـعىـحِد ـأي: اإهية،

التحقيق،ـوكاـسرى.ـ
فيستحيلـأنـيكونـواحٌدـموّحدًاـتوحيدـربوبيةـومركًاـيـالعبادة،ـوماـهذاـإاـ
وهٌمـتوّمهـهؤاءـالوّهابيونـثمـصّدقواـبه،ـفكلـمنـعبدـأحدًا،ـفإنهـاـريَبـيعتقدـفيهـ

معنىـالربوبيةـوالتدبر.
وأماـركهمـباهـيـالعبادةـفهوـفرٌعـعنـركهمـيـأصلـاألوهية،ـومـيعبدـ

ـباـسبٍب.ـ امركونـاأصناَم
وسنرىـأنـاإمامـالطحاويـينّصـبعدـقليلـعىـأّنـاهـتعاىـكانـرّبًاـقبلـأنـ
يلقـاخلق،ـفالربوبيةـوصفـتطلقـعىـاهـتعاى،ـليستـمشتّقةـمنـفعٍلـيفعُلهـعباُده،ـ
ـبذلك،ـواـمنـمردـ ـله ـمنـاعراِفـخلقه ـرّبًا ـفاهـاـيستفيدـكونه ـاألوهية، وكذلكـصفة
ـقبلـذلكـكله.  ـله ـبلـالربوبيةـوصٌفـازمة ـاخلقـله، ـناهيًا،ـواـمنـحُققـعبادة ـآمرًا كونه
وكذلكـاـيستفيدـكوَنهـإهًاـمنـاعرافـامخلوقاتـبأنهـاإله،ـبلـهوـاإلهـالواحدـولوـ
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كَفرـبهـميعـاخلقـوأنكروه.ـواـنظُنـأنـأحدًاـينكرـأنـاهـتعاىـيقالـعليهـأنهـإله،ـحتىـ
قبلـأنـيلقـاخلَق،ـوقبلـأنـيقومـاخلقـبعبادته،ـوقبلـأنـيعتقدواـألوهيته،ـأنهـلوـقالـ
أحدـذلك،ـللزمـأنـاهـتعاىـيتوقفـيـكونهـموصوفًاـباألوهيةـعىـحققـوقوعـالعبادةـ
ـقبلـاخلق،ـوإنـاختلفتـطرقـالعلاءـ ـإلهـرٌب ـباطل،ـوهو بالفعلـمنـبعضـخلقه،ـوهو

يـتوجيهـذلكـلغًة.
معنى كلمة )اإله(:

ُكُلـهذاـالكامـُيقَصدـمنهـتعميُقـمعنىـعبادِةـاهـعىـبصرٍةـيـالنفس،ـولنهربـ
منـاخطأـالذيـيتعّلقـبهـبعضـالناس،ـفإهمـيقولون:ـيمكنـأنـيكونـاإنسانـُمَـِققًاـ
ـكلهـمبنٌيـعىـزعمهمـبأنـتوحيدـ ـلتوحيدـاألوهية،ـهذا لتوحيدـالُربوبّيةـواـيكوَنـمـّققًا
الربوبيةـليسـأكثرـمنـااعرافـبأنـاهـخالُقـهذاـالكونـمنـاأصل،ـواـيشتملـــيـ

ـتدبرًاـحقيقيًا. ـاهـمدّبـٌر ـبالربوبيةـعىـااعرافـبأَن ـااعراُف زعمهمــ
سنوردـبعضـاآياتـالتيـهاـعاقةـببعضـامعايـالتيـنحنـبصددـبياها:ـوهيـ

قصةـإبراهيمـعليهـالسامـيـسورةـاأنعام:ـ﴿ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ـ]اأنعام:ـ47[.

ـآهة:ـ ـيتخذونـاأصنام ـأّنـقوَمه ـالسامـعىـقومه ـاعراضـإبراهيمـعليه َأْصُل
ڤ   * ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ 
]اأنعام:ـ75- ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾ـ
76[،ـُروٌعـمنـسيدناـإبراهيمـعليهـالسامـيـبيانـكيفيةـااستدالـمنـأجلـمناقشةـ
قومه:ـهلـاأصنامـتصلحـلكيـتكونـآهةـأمـاـتصلح؟!ـَمنشُأـاخافـأّهمـُيِركونـ

مَعـاهـآهًةـغَرُهـيـخصائصـاألوهية.ـ
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يقولـهؤاء:ـهذاـالذيـتزعمونـأنهـرٌبـومدِبرـيأفل!ـواأفول:ـهوـااحتجابـ
ـفالكوكبـيـحركتهـحتجبـعنـغره،ـوااحتجاُبـعبارةـعنـيءـحُدثـعىـ والتغّر،

الكوكب.
﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک * گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ﴾:

ـبالنظر،ـ ـالسام ـإبراهيمـعليه ـفتدّرجـمعهمـسيدنا ـبالكواكب، ـيركون ـإهمـكانوا
ـآفٌِل،ـ ـإهًا؛ـأنه ـالكوكبـاـيصلحـلكيـيكون ـالكوكب؟ـهذا وقالـهم:ـهلـتعبدونـهذا
ـالتيـيعبدوهاـاـ ـالسامـعىـأنـهذه ـإبراهيمـعليه ـفدَهمـسيُدنا وكذلكـالقمُرـوالشمس!

ـآهًة.ـ تصُلحـأنـتكون
ـإهًا؟ـ ـيكون ـامركونـاـيصلحـأن ـيعبدهـهؤاء ـأنـما ماـمعنى

يعني:ـأنـلإلهـصفاٍتـمعَينةـاـيصُحـلناـعبادةـماـاـيكونـمتصفًاـها،ـمعنىـ
هذاـالكام:ـأهمـلوـآمنواـبأنـهذهـالكواكبـواأصنامـالتيـيعبدوهاـليستـصاحًةـ
أنـتكونـآهًةـَلـَاـعبدوها؛ـلذلكـكانتـأولـطرِقـسيدناـإبراهيمـيـااحتجاجـعىـ
قومهـهيـبيانـأنـهذهـالكواكبـليسـفيهاـالصفاتـالتيـتؤّهلهاـلكيـتكونـآهة،ـأي:ـ
إنـقومـسيدناـإبراهيمـعليهـالسامـكانواـيعتقدونـأنـهذهـاأشياءـفيهاـالصفاُتـالتيـ
ـالتيـيتمسكونـهاـ ـبطلتـالشبهاُت ـأثبَتـهمـخاَفـذلك، ـآهة،ـفإن ـلكيـتكون تؤّهلها

يـعبادهمـها.
إذنـالعاقةـبنـقومـسيِدناـإبراهيمـوبنـماـيعبدونـليستـمّردـدعاء،ـبلـدعاٌءـ
ـوإاـفكيفـيعبدوها؟ـفكانـغايةـ ـقادٌرـعىـالتأثرـوالترف، ـبأنـامدعّو مبنيـعىـاعتقاٍد
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ماـيريدهـسيدناـإبراهيمـعليهـالسامـهوـإثباتـأنـهذهـالكواكبـليستـفيهاـالصفاُتـ

ـفاـجوزـعبادها. ـباإله، اخاصة
ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  قـال:ـ﴿  ثمـ
ۓ ۓ﴾،ـأي:ـلستـمنـالذينـيركونـمعـاهـغره،ـ﴿ڭ ڭڭ ۇ 
ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
بهـيـ تتعلقونـ قلُتهـلكمـكامـ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ﴾:ـهلـبقيـبعدـماـ

عبادةـغرـاهـتعاى؟
ـالسام:ـ﴿ۉ ې ې ې﴾ـحيثـسّمىـاهـرّبـًا،ـوقدـ ـالنبيـعليه وتأملـيـقول
ذكرـلهـاسمن،ـففيـأولـاآيةـساهـ»اه«ـويـآخرهاـسَاهـ»الرّب«،ـفالرُبـهوـاه،ـواهـ

ـالرب،ـواـيكونـإهًاـماـاـيكونـرّبـًا،ـوبالعكس،ـاـيكونـرّبـًاـماـاـيكونـإهًا. هو
وقدـذكرـاهـتعاىـِقَصَةـسيدناـإبراهيمـعليهـالسامـمعـقومهـيـغرـهذهـاآيات،ـ

فقالـيـسورةـاأنبياء:ـ﴿ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ * ہ ہ ہ 
ۈ  ۆ   * ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   * ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ەئ  ەئ  ائ   * ى  ى  ې  ې  ې  ې  *ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ىئ  *ىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 

ـالتاثيل. ـللتاثيِلـهمـعاكفونـاـلغر ىئ ی ی ی ی﴾ـ]اأنبياء:ـ)57-5[
همـيعبدوهم،ـولكنـيزعمونـأهمـيعبدوهمـليقربوهمـإىـاهـزلفى،ـفاهـبّنـ
ـإبراهيم:ـ﴿ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴾ـ]اأنبياء:ـ56[،ـ ـقالـسيدنا كذَهم،

ـاه. ـبلـربكمـهو ـالتاثيل، ـليسـربكمـهوـهذه ـيعني: ـلإراب، و»بل«
ـوانظرـكيفـقال:ـإنـربـالساواتـــأي:ـالذيـيدِبرهاـــهوـالذيـخلَقها،ـفاـ

ـإذاـكانـخالقًاـها. ـلغرـاهـتعاىـإا ـالربوبية ـتنسبوا يصحـأن
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ـتكثُرـ ـوهوـنفُسه ـاآهة، ـالسامـوبنـقوِمهـهوـتكثُر مُلـاخافـبنـإبراهيمـعليه
ـَلـَاـعبدواـ ـالربوبية ـلوـكانواـمعرفنـبتوحيد ـإذ ـاخافـكانـأصاًـيـالربوبية؛ اأرباب،

ـبأنهـَرٌبـهم. ـيزعمون غَرـماـكانوا
وتأملواـأيضًاـقصَةـسِيِدناـموسىـمعـفرعون،ـماـقالـلهـفرعون:ـ﴿ ڤ ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   * چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   * ڦ  ڦ 
ڍ * ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ * ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک * گ گ 

گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ﴾ـ]الشعراء:ـ28-23[.
﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾:ـسؤالـاستنكارٌيـمنـفرعون؛ـأنـفرعونـكانـ
يعتقدـويقولـلرعيته:ـإنهـهوـنفُسهـَرُبـالعالـمن،ـفحكىـعنهـاهـتعاىـيـآيةـأخرىـ
أنهـقال:ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ ﴾،ـوقالـكمـاـيـسورةـ
القصص: ﴿ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ـ]القصص:ـ38[،ـ

ـأنهـرٌبـوإله. ـيعتقد فهو
ـولكنهمـ ـإنـمركيـقريشـُمَِققونـلتوحيدـالربوبية، إذنـاـجوزـأنـُيفـَرقـفيقال:

ـابنـتيميةـوغُره.ـ ـاألوهية،ـكاـزعم اختلفواـيـتوحيد
قـالـاهـتعـاىـحكايـةـعنـفـرعون:ـ﴿ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ﴾ـ]الشعراء:ـ29[،ـوذلكـبعدـأنـحّدثـعنـنسبةـالربوبيةـلنفسه،ـفقدـكانـ
فرعونـإذنـيعتقدـأنهـَرٌبـوإله،ـوهوـجهلهـيعتقدـأنـاإلهـُيـَتَخُذـاخاذًا،ـوااخاذـينايـ

ـيَتِخُذه. ـلذاتهـاـاخاِذـَمن ـإلٌه ـاحقيقَي ـاإله ـلوـكانـعاقاً،ـفإن األوهية
قالـاهـتعاىـيـسورةـالشعراء:ـ﴿ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ * 
ڈ ڈ ژ * ڑ ڑ ک ک * ک گ گ﴾ـ]الشعراء:ـ45-48[،ـإذنـ
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ـبلـكانواـ ـنافنـلتوحيدـالربوبية، ـفقدـكانوا ـمؤمننـبرِبـالعامن، ـيكونوا ـم ـالسحرة هؤاء
ـالرهانـعىـصدقـموسىـ ـبعدـرؤيتهمـهذا ـآمنوا ـإنا ـاهـتعاىـأصاً؛ـأهم نافنـلربوبية
عليهـالسام،ـثمـمَيزواـاإلهـالذيـآمنواـبه،ـفقالوا:ـ﴿ک گ گ﴾،ـاـالرِبـالذيـ

تزعمهـأنتـياـفرعون.ـقالـفرعون:ـ﴿ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ـحتىـيـ
اإيان،ـيعتقدـفرعوُنـأنهـاـبدـمنـاستئذانه؛ـأنهـكانـيعتقدـأنهـمدِبٌر،ـوامدِبُرـاـُبّدـأنـ
يكونـلهـسلطاٌنـعىـميعـاأشياء،ـفرعوُنـإذنـيفهمـمعنىـالرَب،ـوأنهـجبـأنـيكونـ
أكثَرـمنـبعضـ يفهُمهـ الُقلوب،ـورباـكانـ فِْعِلـ سلطانهـمتّدًاـعىـميعـاأشياءـحتىـ

ـإىـالسلفـالصالح. ـالذينـانتسبواـهتانًا احْشوية
زعمـابنـبازـوغُرهـأنـتوحيدـالربوبيةـليسـكافيًاـيـالنجاة،ـمعـأَنـفرعونـكانـ
لنَجوا،ـوقدـدلتـ رّبـًاـ بهـ آمنواـ لوـ السحرَةـ ُمنٍْجـعنده؛ـأَنـ الربوبيةـ توحيدـ أَنـ يعتقدـ
ـالذيـذكرناهـمنٍجـمنـاإراك.ـ ـبالربوبيةـعىـوجهها اآياتـواأحاديثـعىـأنـاإيان
وقولـابنـبازـخالٌفـلآياتـواأحاديث،ـتأّملواـيـاآيةـالتالية،ـقالـاهـتعاىـ

يـسورةـاأعراف:ـ﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
]اأعراف:ـ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ـ

ـللنجاة. ـاهـسبحانهـرٌبـهيـكافيٌة ـبأَن ـالشهادة ـإذْنـمرد ،](72
ـواكتفىـ ـألسُتـبربكم، ـقال: ـاأرواَح ـ»فأولـماـخاطبـاهُ ـالقضاعي: قالـالعامة
ـمنـرُبك؟ـواكتفىـ ـاموتىـيـقبورها: ـُتسَأُل ـبوحدانيتهـيـالربوبية،ـوأولـما منهمـباإقرار

ـبأنهـرهم«))(. ـباإقرار منهم

ـالقرآن«ـص89. »فرقان  )((
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ـالراءـبنـعازب:ـ ـاإمامـمسلٌمـعن وهذاـمأخوذـمنـاحديثـالريفـالذيـرواه
عنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾ـقال:ـ»نزلتـيـعذابـ
القبـر،ـفيقالـلـه:ـمنـربـك؟ـفـيقول:ـريـاهـونبيـممدـملسو هيلع هللا ىلص،ـفذلكـقـولهـعـزـوجل:ـ

﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾«))(.
يـروايةـالرمذي:ـعنـالبـراء:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيـقولـاه:ـ﴿ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾،ـقال:ـ»يـالقرـإذاـقيلـله:ـمنـ

ـأبوـعيسى:ـهذاـحديثـحسنـصحيح)2(. ـنبيك؟«.ـقال ربك؟ـوماـدينك؟ـومن
ـاميت:ـريـاه،ـكانـهذاـكافيًاـ ـالقر:ـَمنـَرُبك؟ـفإذاـقال ـاميتـي فاملكانـيسأان
ـمنـإهك؟ـأنـالسؤاَلـعنـالربوبيةـكاٍفـيـالنجاة،ـ ـأَهمـيسألونهـكذلك: ـَيِرْد لنجاته.ـوم

ـباألوهية. ـله ـبالربوبيةـهـفهوـمقّر فمنـأقر
أولئكـالتابعونـابنـتيميةـوابنـعبدـالوهابـيقولون:ـإّنـتوحيدـالربوبيةـهوـ
ـأي:ـ ـاه، ـتعبد ـأن ـاألوهيةـمعناه:ـهو ـاخالق،ـوتوحيد ـاهـسبحانهـهو ااعرافـفقطـبأّن
ـاخالق،ـو»اإله«ـمعناها:ـ ـامعبود،ـهكذاـيقولون،ـإذْنـكلمةـ»الرُب«ـمعناها: ـاإلهـهو أَن

امعبود.
ولكَنـالقرآنـاستعملـ»اإله«ـلنفسـامعايـالتيـتدلـعليهاـكلمةـ»الرب«،ـقالـ

ـامؤمنون:ـ﴿ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  سبحانهـيـسورة
ـأي:ـانفردـكلـ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]امؤمنون:ـ)9[
ـلتنازعواـيـ ـأي: ـبتدبرـخلوقاته،ـ﴿ٿ﴾ـأي:ـاستقَل،ـ﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾، إله

ـالعلوـيـااقتدارـوالتدبر،ـوليسـالتشاُركـمعـغره.ـ ـيناسبه ـاإله ـيدّبرونه؛ـأن ما

ـنعيمهاـوأهلها،ـ)73- 74(ـ. كتابـاجنةـوصفة  )((

ـ)20)3(.ـ ـإبراهيم، كتابـالتفسر،ـسورة  )2(



ــ 125 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
فنرىـأنـاللوازَمـالتيـترّتبـعىـصفةـالربوبيةـترّتبـأيضًاـعىـصفةـاألوهيةـ

أيضًا،ـوذلك؛ـأهاـمتازمتان.
والسلطان.ـ التدبرـ العلّوـوااختاف،ـوااستقالـيـ اآهةـ تعّددـ فرّتبـعىـ

اأنبياء:ـ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى  تعاىـيـسورةـ اهـ قالـ وكذلكـ
ى ائ ائ ەئ﴾ـ]اأنبياء:ـ22[،ـفرتبـاهـتعاىـوقوَعـااختافـوفساَدـالكونـعىـ
ـالرَبـهوـ ـأن ـفياـسبقــ ـبّيناــ ـامدّبر،ـوقد ـاإلَهـهو ـيعنيـأن ـإله،ـوهذا ـأكثرـمن مردـوجود
امدِبرـأيضًا،ـفإذنـيتحصلـأّنـمنـاعتقدـبوجودـآهٍةـغرـاه،ـفإنهـيعتقدـبوجودـأرباٍبـ

ـيزعمـبعضـاجهلة. ـتوحيَدـربوبيةـكا غرـاهـتعاىـفيستحيلـأنـيكونـموّحدًا
ـالتدبرـوالترف.ـ ـيتّم ـالقدرُة؛ـأَنـها ـأَخِصـخصائصـاإله: ومن

ـالنُصوصـيعلمـأنـمنـكانـإهًاـجبـأنـيكونـرّبـًا،ـومنـكانـرّبـًاـجبـ ومنـَتَدَبـَر
ـاإلهـليسـرَبًا. ـيكون ـالرُبـليسـإهًا،ـوأن ـيكون ـأن ـإهًا،ـويستحيل أنـيكون

وقدـفَرَقـبعضـالناسـبينها،ـواـدليلـهمـعىـهذا،ـوقدـقّسمواـالتوحيدـإى:ـ
توحيدـاألوهية،ـوالربوبية؛ـوهذاـخطأ.ـ

العبادة،ـويسمىـتوحيدـاألوهية،ـ التوحيد:ـتوحيدـ باز:ـ»منـأقسامـ ابنـ يقولـ
وهيـالعبادة«.

ـالضمرـيعودـ)هي(ـعائدـ ـالعبادة(ـأن قوله:ـ»وهيـالعبادة«ـأي:ـ)واألوهيةـهي
ـالعبادةـ ـاألوهية(،ـكاـهوـظاهر،ـأنهـعرفـتوحيد عىـاألوهية(ـواـيعودـعىـ)توحيد
ـالعبادةـبحسبـماـبيناه،ـوتعليلهـهذاـ ـاألوهيةـهي ـاألوهية،ـوعللـذلكـبأن بأنهـتوحيد
خطأـمنـحيثـاللغة؛ـأنـاألوهيَةـدالةـعىـصفِةـاه،ـوالعبادةـفعلـلإنسان،ـفكيفـ

تكونـاألوهيُةـهيـالعبادة؟ـ
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ثمـقال:ـوهذاـالقسمـهوـالذيـأنكرهـامركونـيـقولـاهـعنهمـيـسورةـص:ـ

﴿ٹ       ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ * ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ 
چ چ﴾،ـفاستنبطـابنـبازـِمنـهذهـاآيةـوغرهاـأَنـامركنـكانواـُمِقِرينـبتوحيدـ

﴿ڄ ڃ ڃ  تعاى:ـ قولهـ استدالهـ ومُلـ األوهية،ـ بتوحيدـ وُمركنـ الربوبيةـ
ڃ﴾.

بعدـأنـُنعلنـأنهـاـجوزـاخاُفـفعاًـيـأنـاآيةـُتثبتـأهمـأَركواـيـاألوهية،ـ
ُترىـهلـُيفهُم بالفعلـمنـقوله:ـ﴿ڄ                ڃ ڃ ڃ﴾ـأهمـموحدون توحيَد ربوبية؟ـ
اجواب:ـبالطبعـا؛ـأنـ»آهة«ـَمٌْع،ـواـُتطِلُقـاجَْمَعـإاـإذاـتساوىـاأفراُدـيـ
ـإنـاإلهـواحٌدـاـ ـالصاةـوالسام: ـالرسولـعليه ـقالـهم ـإذا ـإلهـوإلهـوإله.. ـاجمع: صفة

ـاآهة.ـ ـبذلكـأهمـعّددوا يرَضون
ـإهًاـ ـويلجؤونـإليها ـالتيـيعبدوها ـاآهة ـيستنكرونـجعَل ـالكريمة وتراهمـيـاآية
واحدًا،ـأيقالـيـصاحبـهذاـاحال:ـإنهـموحدـتوحيدـربوبيةـبعدـأنـعرفناـوعرفواـأنـ

الرّبـمدبٌر؟
باذاـعّرفـابنـبازـاألوهية؟ـعّرفهاـبالعبادة،ـوامركونـيريدونـأنـيعُبدواـأكثرـ
ـاآيةـاـتدُلـعىـأهمـ ـفهذه ـالعبادة. ـأكثرـمنـواحدـيستحّق ـأّن ـيعتقدون منـواحد؛ـأهم
موّحدونـيـالربوبية،ـبلـتدُلـعىـأهمـقدـعّددواـاأربابـكاـهوـظاهر،ـفكيفـجازـلهـ

ـالوضوح؟ ـُتقّررهـوُتبّيـنهـهذا ـلِـا ـآخرـمنافيًا ـأمرًا ـينسبـلآية أن
ثمـقال:ـ»وهذاـالقسمـيتضمنـإخاصـالعبادةـهـوحده،ـواإيانـبأنهـامستحقـ

ها«))(. 

ـالطحاوية«ـص3. »تعليقاتـابنـبازـعىـالعقيدة  )((
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كلمةـ»امستحقـللعبادة«ـنسألـابنـبازـومنـيتبعه:ـيستحقـالعبادةـبناًءـعىـماذا؟ـ
أليسـيستحُقـالواحُدـالعبادَةـإذاـاّتصفـبصفاٍتـجعلهـمستحقًاـللعبادة،ـوهيـصفاتـ
الرِبـواإله؟ـإذاـكانـالكّفارـيعتقدونـاألوهيةـيـغرـاه،ـأليسـمعنىـهذا:ـأهمـيعتقدونـ
ـإهمـيوحدونـتوحيدـ ـيقال: ـاإله؟ـكيفـبعدـهذا ـالعبادةـوأنـهمـصفاِت أهمـيستحقون

الربوبية؟!
فهذاـهوـماـقالهـابنـباز،ـواحقيقة:أنـماـذكرهـمنـآياٍتـتدلـعىـخاِفـماـيريدـ
إثباَته،ـفإنـاهـتعاىـنسبـإىـالكفارـأهمـيعتقدونـبمجموعٍةـمنـاآهة،ـاـبإلٍهـواحد،ـ
فهمـجمعونـاآهةـوـُيكثروها،ـواـُيوحدوها،ـواـيتأّتىـمنهمـاجمعـإاـبعدـإياهمـ
بالتاثلـمنـجهةـكوهمـآهة،ـاـيـحقيقتهمـامخصوصة،ـأيـالتاثلـيـأنـكلـواحدـ
ـإله،ـوهذاـيعنيـ ـامعبوداتـأنه ـإله،ـولذلكـأطلقواـعىـكِلـواحٍدـمنـهذه منهاـيقالـعليه
أَنـلهـنفَسـخصائصـاإلهـاآخرـالتيـتسِوغـكونهـإهًا،ـوهذاـهوـعنـالكفرـوالركـيـ

الربوبية.ـ
ـفإنـاهـتعاىـحُكمـعىـ ـفهيـأيضًاـعليهـاـله، ـاأخرىـالتيـاستشهدـها ـاآية وأما
ماـيّدعيهـهؤاءـامركونـبالبطان،ـوالبطانـهناـيعنيـأنهـغرـموجود،ـأوـأنـاحكمـ
ـإله،ـ ـيثبتونـأنه ـيستلزمـأهمـكانوا ـالنفُي ـوهذا ـإله، ـالقولـبأنه ـأي: ـباطل، ـإليه الذيـينسبونه
وقدـمَرـبيانـمعنىـاإله.ـوليسـامراُدـبطانـعبادهمـفقط،ـبلـإنـبطاهاـسبُبهـبطاُنـ

ـيّدعونه. إهيةـما
ـعليهمـاـهم،  ـبهـهؤاءـمعكوسـعليهم،ـوهوـحجٌة ـيستدُل ـيتبنـأَنـميعـما وهذا
ـامركنـ ـالظاهرةـقدـقامتـعىـبطانـتفريِقهمـبنـاأمرين،ـوأنـقوهمـبأن ـاأدلة وأن

ـلهـيـالدين. ـباطل،ـاـأساَس ـإناـهوـقوٌل كانواـموّحدينـتوحيَدـربوبية
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ـاّدعائه،ـبلـكانـ فكامهـإذنـيدُلـعىـأنهـمـحققـماـقاله،ـومـُيتقنـااستدالـعى
خالفًاـلظاهرـاآيات،ـوقدـدفَعُهـإىـهذاـميُلهـالشديدـإىـُنرةـماـقالهـابنـتيمية،ـولوـمـ

ـاآيات! يكنـموافقًاـمدلوَل
فائدة أخرى ي توحيد اأساء والصفات:

أماـالنوعـالثالثـمنـأنواعـالتوحيدـالذيـيقولـبهـطائفةـالوهابيةـفهوـماـيسمىـ
ـ»اإيانـ ـبقوله: ـأيضًا ـابنـباز عندهمـبتوحيدـاأساءـوالصفات،ـوهوـعندهمـكاـوضحه
بكلـماـوردـيـكتابـاهـالعزيزـويـالسنةـالصحيحةـعنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـمنـأساءـاهـ
وصفاته،ـوإثباهاـهـسبحانهـعىـالوجِهـالذيـيليُقـبهـمنـغرـحريٍفـواـتعطيل،ـومنـ

ـإلخ.ـ غرـتكييٍفـواـمثيل..«
الصفاتـواأساءـ إثباتـبعضـ التوحيدـعنَدهم:ـهوـ النوعـمنـ وحاصلـهذاـ
ـالشائعـإىـاهـ ـاحقيقيةـيـالعرفـالعاِم ـاللغوية ـإىـاهـتعاىـبنفسـمعانيها ـإضافتها الوارد
ـاللفظ،ـفهمـقائلونـ تعاى،ـوهذاـهوـعنـالتشبيهـوالتمثيل.ـوهمـوإنـكانواـيفُرونـمنهـي
بهـمعنًى،ـوسوفـنرهنـعىـصحةـقولناـهذاـيـأثناءـرِحناـوتعليقناـعىـكامـاإمامـ

ـاهـتعاى. الطحاويـرمه
نكمل اآن رح كام اإمام الطحاوي: )نقول ي توحيد اه معتقدين بتوفيق 

اه: إَن اه واحٌد ا ريك له(.
ـبالتوحيد؛ـأنـأوَلـخطابـيتوّجهـعىـامكلفـهوـ ـابتدأ ـ»إنا ـالبابري: قالـالعامة

اخطابـبإثباته،ـوإليهـبعثتـاأنبياء،ـوبهـأنزلتـالكتبـالساوية،ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ـ]اأنبياء:25[.
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وإَناـقال:ـ»معتقدين«ـــوهوـحالـعنـالضمرـيـ»نقول«ـــحقيقًاـلإيان؛ـأنـ
مردـاإقرارـباللسانـبدونـااعتقادـباجنانـاـيكونـإيانًا،ـبلـيكونـذلكـنفاقًا،ـعىـ
ماـأخرـاهـتعاىـعنـحالـامنافقنـبقوله:ـ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ـ

]امائدة:)4[.
إىـ الوصولـ إنـ واجاعة:ـ السنةـ أهلـ قولـ إىـ إشارةـ اه«ـ »بتوفيقـ قال:ـ وإناـ
ـ ـبخلقــ ـأي: ـتعاى:ـ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾ـاـبصنعــ ـاهـعىـماـقال التوحيدـهداية

العبادـكاـزعمتـامعتزلة«))(.
ـأوـللحاجةـ ـكانـهناكـمنـينِكُر، ـإىـالتوكيدـإذا ـوُيلجأ ـللتوكيد، ـ»إَن«ـيؤتىـها كلمة
ـ»إنـاهـواحد«،ـ ـبقوله: ـفإنـمـيكنـهناكـمنـُينكرـفاـداعيـللتأكيد.ـوعَرـهنا إىـالتأكيد،

ـأنهـاـريَكـله.ـ ـاهـواحد،ـفهذاـيستلزم ـاه،ـوبناًءـعىـأن خافًاـمنـينكرـوحدانية
ولذلكـقالـاهـتعاىـيـسورةـاإخاص:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ * پ پ 

* پ ڀ ڀ ڀ *ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾.

ـاهـتعاىـمرَكب،ـوإنـغّرهـ ـإن ـامنكرينـوامركنـيقولون: ـبعضـالناسـمن أن
منـاموجوداتـغُرـمتاجـإليهـمنـبعضـاجهات،ـوبعُضهمـينسبـإىـاهـتعاىـالولَد،ـ
ـيزُعمـ ـتعاىـعنـقوله،ـوبعُضـاجهلة ـإلٌهـمثلـاه، ـابنـاهـالذيـيّدعيه ـيّدعيـأن وبعضهم
ـلذلكـ ـفجاءتـالسورُةـُمنِكرًة ـأفعاله، ـأو ـأوـذاته، ـيوجدـهناكـمثيٌلـهـتعاىـيـصفاته، أنه

ـالتميزـعمنـيقولـبذلك.ـ ـلذلكـليحصلـله ـامؤمنـباإنكار كّله،ـوآمرًة
عىـ العلاءـ أمعـ احرمن:ـ إمامـ قالـ »فائدة:ـ الباري«:ـ »فتحـ يـ ابنـحجرـ قالـ
وجوبـمعرفةـاهـتعاى،ـواختلفواـيـأولـواجب،ـفقيل:ـامعرفة،ـوقيل:ـالنظر،ـوقالـ

ـأكملـالدينـالبابري،ـص28.  ـللعامة ـالطحاوية« »رحـالعقيدة  )((
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امقرح:ـاـاختافـيـأنـأولـواجبـخطابًاـومقصودًاـامعرفة،ـوأولـواجبـاشتغااًـ
وأداًءـالقصُدـإىـالنظر،ـويـنقلـاإماعـنظٌرـكبر،ـومنازعٌةـطويلة،ـحتىـنقلـماعٌةـ
ـالعرـاأولـعىـَقبولـاإسامـمنـدخلـفيهـ ـبإطباقـأهل اإماَعـيـنقيضه،ـواستدّلوا

منـغرـتنقيٍب،ـواآثارـيـذلكـكثرةـجدًا.
وأجابـاأولونـعنـذلكـبأنـالكفارـكانواـيذُبونـعنـدينهم،ـويقاتلونـعليه،ـ
ـُيكتفىـفيهاـ ـامذكورة، ـأنـامعرفة فرجوعهمـعنهـدليٌلـعىـظهورـاحقـهم.ـومقتىـهذا:

بأدنىـنظر،ـبخافـماـقّرروه.ـومعـذلكـفقولـاهـتعاى:ـ﴿ڭ ڭ ڭ ۇۇ 
ـيولدـعىـالفطرة«،ـ ـ»كلـمولود ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾ـ]الروم:ـ30[ـوحديث:

ـامسألةـمنـأصلها.ـ ظاهرانـيـدفعـهذه
ـأبوـممدـ وسيأيـمزيدـبيانـهذاـيـكتابـالتوحيدـإنـشاءـاهـتعاى،ـوقدـنقلـالقدوة
ـأنهـ ــ ـالسمنايـــوهوـمنـكبارـاأشاعرة ـالباجي:ـعنـأيـجعفر بنـأيـمرة:ـعنـأيـالوليد
ـاهـ))(. ـواهـامستعان«. ـبقيتـيـامذهب، ـامسألةـمنـمسائلـامعتزلة ـإنـهذه ـيقول: سمعه
ـفاإمامـاجوينيـ ـبأنـيـنقلـاإماعـنظرًا، ـامقرحـشارحـاإرشاد ـاإمام وأماـكام
امعرفة:ـهلـ تفاصيلـهذهـ تعاى،ـومـحّددـ ماـنقلـاإماعـإاـعىـوجوبـمعرفةـاهـ
هيـبدليلـتفصيي،ـأوـبإمايـكاـهوـمعتمدـأهلـالسنة؟ـوعىـكلـاأحوال؛ـاـجوزـ
ـاإمامـاجويني.ـوأماـ ـقاله ـفاـاعراضـصحيحًاـعىـما ـاإماع، ااعراضـعىـنحوـهذا
ماـادعاهـمنـنقلـاإماعـعىـنقيضه،ـفنقيضـالنظرـالتقليد،ـفمنـقالـأحٌدـبأنـامسلمنـ
أمعواـعىـوجوبـالتقليدـيـاإيانـباهـتعاىـفقدـأبعدـالنجعة،ـوماـنقلهـمنـَقبولـ
إسامـالناسـمنـغرـتنقيب،ـفغايُةـماـيفيدهـَقبولـاإسامـمنـغرـتوُقفـعىـالفحصـ

ـالعسقايـ)):ـ70(. ـللحافظـابنـحجر ـ»فتحـالباري«،  )((
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عنـعلِمهمـباأدلةـالتفصيلية،ـولكنهـاـُيفيدـعدمـوجوِبـمعرفةـالدليل،ـولوـاحقًا،ـ
ـالشهادتان،ـ ـيدُلـعىـمعرفته،ـوهو ـامرءـيـالدينـيكونـبا ـأنـأولـماـُحكمـبدخولـبه أي:
َأْوـاـجبـ ثمـبعدـأنـتثبتـلهـأحكامـاإسام،ـفأُيـدليلـيدُلـعىـأنهـحُرمـعليهـــ
ـباـدليل،ـوهلـ ـأي:ـميعهمــ ــ ـإهمـآمنوا ـالدليل؟ـثمـمنـيستطيعـأنـيقول: ـمعرفة عليهــ
نستطيعـجاهلـكثرـمنـطرقـااستدالـالتيـصدرتـعنـأفواههمـحتىـمنـالكفار؟ـ
وذلكـعنـطريقـالنظرـيـإعجازـالقرآنـعىـاأقل!ـفهذاـنوعـمنـااستدااتـالتيـ

يقبلهاـالعلاء.ـ
وهوـماـأقَرـبهـاإمامـامحِقُقـامقرحـوعرـعنهـبقوله:ـ»إنـامعرفةـامذكورةـيكتفىـ
ـالسنةـ ـلزومـامعرفةـاإمالية،ـوهوـموافقـلِـاـقّررهـسائرـأهُل ـمعناه: ـفهذا ـبأدنىـنظر«، فيها

ـاحاجةـعىـامكلف.ـ ـالتفاصيلـإاـعند منـاأشاعرة،ـوعدُمـوجودـمعرفة
وأماـقوله:ـ»خافًاـلِـاـقّرروه«،ـفهمـمـيقررواـخافـماـذَكره!ـواآيُةـواحديثـ
ـبيناـذلكـيـمبحثـالفطرة.ـ ـاّدعاه،ـوقد ـامسألةـمنـأصِلها،ـكا ـإليهاـاـيفيدانـدفَع امشار
ـامعتزلة،ـفغايةـماـيفيدهـأنهـقدـحصلـ ـبقيـيـامذهبـمن ـامسألةـما وأّماـكونـهذه
ااتفاقـبنـاأشاعرةـوأهلـالسنةـعىـوجوبـامعرفةـولوـإمااً،ـوماـيضرـالقومـإنـ
وافقواـغَرهمـعىـاحقـ؟ـوالقولـبوجوبـالنظرـأوـالقصدـإىـالنظر،ـوأنهـأولـواجبـ
أوـغرـذلكـليسـماـيتصـبهـااعتزال،ـواـيالفـبهـمعلومًاـمنـالدينـبالرورة،ـ
التيـ واإشكااتـ العقدـ تنحلـ فبهـ امقرح،ـ اإمامـ فَصلهـ ماـ احظناـ إذاـ خصوصًاـ

ـامخالفون.ـ يتمسكـها
ـإنـالواحدـواأحدـمرادفان،ـوقيل:ـكلـواحدـمنهاـ قالـالبابريـماـحاصله:»قيل:
ـإىـالذات،ـ ـيرجع ـالصفات،ـواأحد ـيستعملـإفادة ـالواحد ـفإن ـاآخر، يفيدـماـاـيفيده
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ـأحد،ـوهذاـ ـفيها ـبصفاتـكاليٍةـاـيشاركه ـتفُرده ـيعنونـبذلك: ـفانـواحدـيـذاته، يقال:

قيل:ـإنـاهـأحدـيـذاته،ـوواحدـيـصفاته.
ـاهـتعاىـلهـمعنيان:ـ ـالواحدـيـصفة ـاأزهري: قال

أحدما:ـأنهـواحدـاـنظرـله،ـوليسـكمثلهـيء.ـوالعربـتقول:ـفانـواحدـ
ـنظر.ـ قومه،ـإذاـمـيكنـله

وامعنىـالثاي:ـأنهـإلهـواحد،ـورٌبـواحد،ـليسـلهـيـألوهيتهـوربوبيتهـريك«.ـ
اهـ))(.

انقطاعـ عىـ بنيـ »والواحدـ )وحد(:ـ مادةـ اللغةـحتـ اأزهرُيـيـهذيبـ قالـ
طريقـ منـ اأصحاب،ـ عنـ واانفرادـ الَوْحَدةـ عىـ بنيـ والوحيدـ امْثل،ـ وعَوزـ النظرـ
بينونتهـعنهم،ـوقوهمـلستـيـهذاـاأمرـبأوحَد؛ـأي:ـلستـعادمـيـفيهـمثاـوِعداً.ـ
وتقولـبقيتـوحيداـفريدًاـحريدًا،ـبمعنىـواحد،ـواـيقال:ـبقيتـأوَحَد،ـوأنتـتريدـ
ـباأحديةـغره،ـاـيقالـ ـفإنهـاـيوصفـيء ـأحد ـاسمـاهـجلـثناؤه ـ»وأما ـثمـقال: فردًا«،
ـأحداـصفةـمنـصفاتـاهـ ـأيـفرٌد،ـأن ـيقالـرجلـَوَحٌد، ـأحد،ـكا رجلـأحدـواـدرهم

التيـاستأثرـها،ـفاـيَركهـفيهاـيٌء«.ـ
وقالـاأزهرُيـبعدـذلك:ـ»وَأماـقولـاهـتعاىـ﴿ٻ ٻ﴾ـفهوـكنايةـعنـذكرـاهـ
امعلومـقبلـنزولـالقرآنـامعنىـالذيـسَألتمـتبينـنسبهـهوـاه،ـوقولهـتعاىـ﴿ٻ﴾ـ
ـللنبيـملسو هيلع هللا ىلصـاْنُسْبـ ـَأحد.ـورويـيـالتفسرـَأنـامركنـقالوا ـاهـهو مرفوعـعىـمعنى:ـهو
لناـرَبكـفَأنزلـاهـعزـوجلـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ * پ پ﴾ـقلت:ـوليسـمعناهـ
ـإِناـ ـاأَْنساَب ـالواحِد؛ـأَن ـالنسبـعنـاهـتعاى ـنفي ـإِليه،ـولكنـمعناه ـاْنَتَسَب ـَنَسبًا َأّنـه

ـالعبارة. ـأكملـالدينـالبابريـعندـرحهـهذه ـللعامة ـالطحاوية« »رحـالعقيدة  )((
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تكونـللمخلوقن،ـواهـتعاىـصفته:ـَأنهـمـيلدـولدًاـينسبـإِليه،ـومـيولدـفينتسبـإِىـ
ـامفرين،ـوتقَدسـعنـإِحاِدـ ـتعاىـاهـعنـافراء ـبه، ـفُيشبه ـيكنـلهـمثلـواـيكون ولد،ـوم
امركن،ـوسبحانهـعمـاـيقولـالظامونـواجاحدونـعلّوًاـكبرًا.ـقلت:ـوالواحدـيـ
ـَأَحدـفاـينعتـ ـبَأنهـواحد،ـفَأما ـينعتـاليء ـَأن ـَأنهـاـثايـله،ـوجوز صفةـاهـتعاىـمعناه

ـاهـ.ـ ـالريفـلهـجلـثناؤه))(«. ـااسم بهـغرـاهـتعاى؛ـخلوصـهذا
وأكملـالعامةـالبابريـقائاً:ـوعّرـبعضـأصحابناـعنـالتوحيدـفقال:ـهوـنفُيـ
الريكـوالقسيمـوالشبيه،ـفاهـواحٌدـيـأفعالهـاـيشاركهـأحدـيـإجادـامصنوعات،ـ

ـاخلَقـفيها.ـ وواحٌدـيـذاتهـاـقسيَمـلهـواـتركيَبـفيه،ـوواحدـيـصفاتِهـاـيشبه
وقبلـإقامةـالرهانـعىـالتوحيد،ـاـبدـمنـذكرـإثباتِهـووجوبـمعرفته،ـوكيفيهـ

ـإىـذلك،ـفنقول:ـ الوصول
اختلف الناس ي وجوب معرفة اه:

فذهبتـاحشويةـالذينـيتعلقونـبالظواهرـإىـأنـمعرفةـاهـتعاىـغُرـواجبة،ـبلـ
ـبالظواهر،ـوأنَكرواـعىـامستدلنـبالدائلـالعقلية.ـ ـالصحيحـامستفاد الواجبـااعتقاُد
وقالـأهلـالتعليمـمنـاإسمـاعيلية:ـاـحصلـإاـبتعليمـاإمامـامعصوم،ـفهمـ
ُيوجبونـنصبـاإمام،ـوُحيلونـخلّوـالزمانـعنـوجودـإمامـمعصومـهديـاخلقـإىـ

ـاه.ـ معرفة
ـلكنـاختلفواـيـطريقها. ـاهـواجبٌة، ـامسلمنـإىـأنـمعرفَة وذهبـمهوُر

فذهبـالصوفيةـوأصحابـالطريقةـإىـأنـمعرفةـاهـتعاىـإناـهوـالرياضةـوتصفيةـ

ـامعرفة،ـ)4:ـ3844 - 3847(. ـاأزهرّيـ)282 - 370هـ(،ـدار هذيبـاللغةـأيـمنصور  )((
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الباطن؛ـليستعّدـللوارداتـوالشواهدـوامعرفةـالتيـيعجزـالعقلـعنـتعبرها،ـفعمدهمـ

عىـالذوقـيـإدراكـامعارف.ـ
ـإاـباإهام.ـ ـامعرفة وقالتـطائفٌة:ـاـحصل

وقالـمهورـامتكلمن:ـإنـطريقـمعرفةـاهـإناـهوـبالنظرـوااستدال؛ـإذـالعلمـ
بوجودهـليسـبروريـفاـبدـلهـمنـدليل،ـوالدليلـالنقيـمنـالكتابـوالسنةـفرٌعـعىـ
ـااستداُلـبالدائلـ ثبوتِهـوثبوِتـالنبوة،ـفاـيمكنـااستداُلـبهـيـاأصول،ـفتعّنَ
ـأوـ ـالعاَلـم، ـإمكاُن ـإما ـتعاى: ـفالطريقـإىـإثباته ـبتصحيِحها. ـالنقلـأيضًا ـالتيـورد العقلية

حدوُثه،ـوإماـمموُعها،ـوكلـذلك:ـإماـيـاجواهر،ـأوـيـاأعراض.ـ
فاإشـارةـإىـااستـدالـبإمكانـالذواتـيـقولهـتعاى:ـ﴿ ۇئ ۆئ ۆئ 
ۈئ﴾ـ]ممد:ـ38[؛ـأنـاممكنـمفتقرـيـذاتهـإىـمنـُيوجده،ـوالواجُبـغنٌيـعنـ

غرهـيـوجوده.ـ
واإشارةـإىـااستدالـباحدوثـيـقولهـيـقصةـإبراهيمـعليهـالسام:ـ﴿چ 

چ چ﴾ـ]اأنعام:ـ76[. 

أمرين:ـدائلـ أفهامـاخلق،ـوذلكـمصورـيـ الطرقـإىـ الطريقةـأقربـ وهذهـ
اأنفس،ـودائلـاآفاقـامشارـإليهاـيـقولهـتعاى:ـ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴾ـ]فصلت:ـ53[. 

أماـدائلـاأنفس،ـفهي:ـأّنـكلـأحدـيعلمـــبالرورةـــأنهـمـيكنـموجودًاـثمـ
ُوجد،ـوكلـماـُوجدـبعدـالعدمـاـبّدـلهـمنـُموجد،ـوذلكـاموجدـليسـهوـنفُسه،ـواـ
اأبوان،ـواـسائرـاخلق،ـأّنـعجزهمـعنـمثلـهذاـالركيبـمعلوٌمـبالرورة،ـفاـبدـ

ـاموجودات.ـ منـصانٍعـقديٍمـخالٍفـهذه
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بامشاهدةـمنـاختافـ التغُرـ يتغّر،ـوُيدَرُكـ العاَلـمـ وأماـدائُلـاآفاق:ـفأنـ
الفصول،ـوالليلـوالنهار،ـوالطلوعـواأفول،ـوالرعدـوالرقـوالسحاب...ـوغرـذلك،ـ
وكُلـمتغِرـحادٌث،ـفاـبَدـمنـُمِدثـقديم؛ـإذـلوـكانـحادثًاـاحتاَجـإىـُمِدثـآَخَرـ

ـيتسلسل،ـوماـماان. ـأو فيدور،
وهذاـااستدالـهوـطريقةـاأنبياءـعليهمـالسامـوامتقدمنـمنـالعلاءـوالعقاء،ـ
ـاهُـحّجتهـعىـفضلهـبأنـأظهرـعلمُهـعىـامائكة،ـ ـالسامـإناـأظهر وذلكـأنـآدمـعليه

وذلكـمضـااستدال.
وقالـاهـتعاىـإخبارًاـعنـنوح:ـ﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی 
ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ﴾ـ]هود:ـ28[،ـوأخرـعنـقـومهـ
بقوله:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ـ]هود:ـ32[،ـومعلومـأنـتلكـامجادلةـ

ـالقطعية.ـ ـبالدائل ـاحق ـبلـيـالتوحيدـوالنبوةـونرة ماـكانتـيـالفروع،
وإبراهيم عليه السام مقامات:

قوله:ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ  نفسه،ـوهوـ أوها:ـمعـ
ڃ چ چ چ﴾ـ]اأنعام:ـ76[،ـوهذهـهيـطريقةـامتكلمنـيـااستدالـبتغُرهاـ

ـاهـتعىـمدهـعىـذلك،ـفقال:ـ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ـإن عىـحدوثها،ـثم
ٿ﴾ـ]اأنعام:ـ83[. 

وثانيها:ـحالهـمعـأبيهـوهوقوله:ـ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڇ﴾ـ]مريم:ـ42[. 

وثالثها:ـمعـقومهـبالقولـوبالفعلـوهوـقوله:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ ﴾ـ]اأنبياء:ـ58[. 
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ورابعها:ـحالهـمعـملكـزمانهـنمرود،ـوهوـقوله:ـ﴿چ چ ڇ ڇ﴾ـ
]البقرة:ـ258[،ـفاستدلـعىـالربوبيةـبفعٍلـيعجزـعنهـغرهـمنـاإحياءـواإماتة،ـوإتيانـ

الشمسـمنـامرق.
ـاهـتعاىـ ـإبراهيم،ـوذلكـأن ـاأمرـعىـدائل ـالسامـعَولـيـأكثر وموسىـعليه
ـقال:ـ﴿ يب جت حت * مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج﴾ـ حكىـيـسورةـطه

]طه:ـ49-50[،ـوهذاـبعينهـهوـالدليلـالذيـذكرهـإبراهيمـعليهـالسامـيـقوله:ـ﴿ې 
ې ى ى﴾ـ]الشعراء:ـ78[،ـوقالـيـسورةـالشعراء:ـ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ
ـإبراهيم:ـ﴿چ چ ڇ ڇ﴾ـ]البقرة:ـ258[،ـ ـالذيـقال ]الشعراء:ـ26[،ـوهذاـهو
فلاـمـيكتفـفرعونـوطالبهـبيءـآخرـقالـموسى:ـ﴿گ گ گ﴾ـ]الشعراء:ـ

إبـراهيم:ـ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  قـالـ الذيـ 28[،ـوهذاـهـوـ
ک﴾ـ]البقرة:ـ258[. 

وأماـنبيناـملسو هيلع هللا ىلصـفاشتغالهـبالدائلـعىـالتوحيدـوالنبوةـوامعادـأكثُرـوأظهُرـمنـأنـ
ـالقرآنـملوٌءـمنه.ـ حتاجـإىـذكر،ـفإن

وقـدـقـالـتعاى:ـ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے 
ے ۓ ۓ﴾ـ]النحل:ـ25)[،ـواـشكـأنـامرادـبقوله:ـ﴿ھ﴾ـأي:ـالرهانـ

مأمورًاـها،ـوقوله:ـ﴿ے ے ۓ  باحجةـوالرهانـ الدعوةـ واحجة،ـفكانتـ
ۓ﴾ـليسـامرادـمنه:ـامجادلةـيـالفروع؛ـأهمـينكرونـأصلـالريعة،ـفتعّنـأنـ

ـامجادلةـيـالتوحيدـوالنبوة.ـ امراد:
ـأنـاجدالـ ـُيفهمـمنه وقالـتعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ـ]احج:ـ8[،

ـبلـهوـمدوٌح. ـليسـبمذموم، بالعلم
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واهـتعاىـأَمـَرناـبالنـظرـوالتـدبرـوالتفكر،ـفقال:ـ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ﴾ـ]يونس:ـ)0)[،ـوذكرـالتفكرـيـمعرضـامدحـفقال:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ 
عمران:ـ90)[،ـ﴿ پ پ پ  ]آلـ ڑ ک ک ک ک گ گ﴾ـ
پ ڀ ڀ﴾ـ]النور:ـ44[،ـوذّمـاإعراضـعنـاآياتـفقال:ـ﴿ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـ]يوسف:ـ05)[،ـوقـال:ـ﴿پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ـ]اأعراف:ـ79)[،ـوذَمـاهـتعاىـالتـقليَدـفقالـحكايةـعنـالكفار:ـ

﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾،ـوقـال:ـ﴿ڃ چ چ چ چ 
ـالتقليد.ـ ڇ﴾ـ]لقان:ـ)2[،ـوكلـذلكـيدُلـعىـوجوبـالنظرـوالفكرـوذّم

وامقصودـمنـهذا:ـرفعـإنكارـاحشويةـعىـمنـيشتغلـبأصولـالدين،ـمعـأنـ
ـاأنبياءـ ـالشبهاتـعنها،ـوهيـحرفة ـالدائل،ـودفع ـالتمّسكـهذه ـالدينـليسـإا أصول

ـالكفارـامخذولن.ـ ـوالتقليدـحرفُة امعصومن،
عىـأنـرفـالعلمـبرفـالـمعلوم،ـوماـكانـذاُتـاهـتعاىـوصفاُتهـأرفـ
ـأرفـالعلوم،ـوأنـ ـالدينــ ـوهوـعلمـأصول ـبهـسبحانهــ ـامتعلق ـالعلم امعلوماتـكان

ـإماـدينٌي،ـأوـغره،ـوالدينيـأرُفـمنـغره. العلم:
والدينيـإماـأصولـالدين،ـأوـماـعداه،ـوماـعداهـيتوقـفـعليه؛ـأنـامفّرـإنمـاـ
ـالذيـاـيعرُفـ ـامتكّلم ـالصانعـامختار ـاه،ـوذلكـفرٌعـعىـوجود يبحثـعنـمعايـكام
إاـيـأصولـالدين،ـوامحّدثـإناـيبحثـعنـكامـالرسول،ـوذلكـفرٌعـعىـالتوحيدـ
ـإىـأصولـالدين،ـوهوـغنيـعنها،ـفيكونـأرَف،ـ ـالعلومـمفتقرٌة والنبوة،ـفدَلـعىـأَنـهذه

ـامختر.ـ ـالعلومـكثرةـاـُيمكنـذكُرهاـيـهذا ـترجيحهـعىـسائر ووجوُه
ـالرورية:ـ ـامنكرينـباأدلة ـالسلفـيـإلزام ولنذكرـشيئًاـمنـطريقة
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رويـأنـبعضـالزنادقةـأنكرـالصانَعـعندـجعفرـالصادق،ـفقالـله:ـهلـركبَتـ
البحرـورأيتـأهواَله؟ـقال:ـنعم!ـركبُتـالبحرـوهاجتـرياٌحـهائلة،ـفكرتـالسفينَةـ
وغّرقتـاماحن،ـفتعلقُتـببعضـاألواح،ـثمـذهبـعىـذلكـاللوح،ـفإذاـأناـمدفوٌعـ
بتاطمـاأمواج،ـحتىـوصلتـالساحل،ـفقال:ـجعفر:ـقدـكنتـترجوـالسامة؟ـقال:ـ
ـالذيـكنَتـ ـالصانَعـهو ـالرجل،ـفقالـجعفر:ـإن نعم.ـفقال:ـمنـكنَتـترجوها؟ـفسكَت

ـالغرق!ـفأسَلَمـعىـيده.ـ ـالذيـأنجاكـمن ترجوهـيـذلكـالوقت،ـوهو
وروىـأنـأباـحنيفةـكانـسيفًاـقاطعًاـعىـالدهرية،ـوكانواـيطلبونـالفرصًةـلقتله،ـ
ـأجيبويـعنـ ـفقالـهم: ـبقتله ـفهّموا ـقاعٌدـيـامسجدـبسيوفـمسلولة، فهجمواـعليهـوهو
مسألة،ـثمـافعلواـماـشئُتم.ـفقالوا:ـهات،ـفقال:ـتقولونـيـرجلـيقولـلكم:ـإيـرأيُتـ
سفينًةـمشحونًةـيـجّةـالبحرـقدـاحتَوهاـأمواٌجـمتاطمة،ـورياٌحـختلفة،ـوهيـمعـهذاـ
جريـمستويًةـليسـهاـمّاٌحـُجرها،ـهلـجوزـذلكـيـالعقل؟ـقالوا:ـا،ـهذاـيءـاـ
ـمنـغرـ ـمـُجزـيـالعقلـسفينٌةـجريـمستويًة ـإذا ـفقالـأبوـحنيفة:ـسبحانـاه، ـالعقل. يقبُله
ـمنـغرـصانع؟!ـ ـمعـاختافـأحوالِه ـالعلويـوالسفّي ـالعام ـقيامـهذا ـفكيفـجوز مّاح!

فبَكواـميعًا،ـوتابواـوأسَلمواـعىـيده.ـ
وسألـبعُضـاحكمـاءـالشافعَي:ـماـالدليُلـعىـوجودـالصانع؟ـفـقال:ـورقةـ
القّزـ الفرصاد،ـطعمهاـورحهاـولوهاـواحٌدـعندكم،ـفقالوا:ـنعم.ـقال:ـفيأكلهاـدودُةـ
ـالبعر،ـوالظبيـ ـفيخرجـمنها ـالعسل،ـوالشاة ـفيخرجـمنها ـاإبريسم،ـوالنحُل فيخرجـمنها
فيعقدـيـنوافجهاـامسك،ـفمنـذاـالذيـجَعَلهاـكذلكـمعـأنـالطبَعـواحد؟ـفاستحَسنواـ

منهـذلكـالكاَم،ـوآمنواـعىـيده.ـ
ـامذابةـ ـفيها،ـظاهُرهاـكالفضة ـملساَءـاـُفرجة ـبنـحنبلـبقلعٍةـحصينة ومّسكـأمُد
ـثمـانشّقتـاجدرانـوخرجـمنـالقلعةـحيواٌنـسميعـبصر،ـفاـ ـكالذهبـاإبريز، وباطنُها
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ـالفرخ.ـ ـالبيضة،ـوباحيوان: بدـمنـالصانع!ـعنىـبالقلعة:

وترُددـ اأصوات،ـ باختافـ فاستدّلـ ذلك؟ـ عنـ مالكًاـ الرشيدـ هاروُنـ وسألـ
ـوتفاُوتـاللغات.ـ النغات،

ـنواسـعنهـفقال:ـ ـأبو وسئل
إىـآثــارـمــاـصنَــَعـامليــُكتأّمْلـيـنبــاِتـاأرضـوانُظر
بــأنـاهـليــسـلــُهـريــُكعىـُقُضِبـالزبرَجِدـشاهداٌت

ـالبعرةـتدُلـعىـالبعر،ـوالروثـيدُلـعىـاحمر،ـ وُسئلـأعرايـعنـالدليل؟ـفقال:
ـأماـ ـفساءـذاتـأبراج،ـوأرضـذاتـفِجاج،ـوبحارـذاتـأمواج، ـاأقدامـعىـامسر، وآثار

ـالقدير؟ـ تدُلـعىـالعليم
ـبلبنـأمسك. ـفقال:ـهليلٍجـمّففـأطلق،ـولعابه ـبمـعرفَتـربك؟ قيلـلطبيب:

وقالـآخر:ـعرفُتهـبنحلٍةـبأحِدـطرفيهاـتعسلـوباآخرـتلَسع.ـوالعسُلـمقلوبـ
الَلسع))(.

ولنرجع إى رح كام الطحاوي، قال: )ا ريك له(.
ـهاـ ـفأكثَرــ الّركة)2(ـمعناها:ـخالطةـالريكن،ـوأصلها:ـأنـيكونـهناكـاثنانــ
حُقـالتُرفـيـيءـمعَن،ـوكوُنـااثننـهاـحُقـالترفـيـيٍءـماـيستلزمـاشراَكـ

ـالترف. ـأي:ـيـمنشأ ـاحّقـّية، هذينـااثننـيـمنشأ

ـأكملـالدينـالبابري.ـ ـللعامة ـالطحاوية«، »رحـالعقيدة  )((

ـ»وامعروفـأنـكاـمنهاـبفتحـفكرـ ـقالـالزبيديـيـرحـالقاموسـمادةـ]رك[: ـالِرك، ومثلها  )2(

ـاهـعىـ ـاللغةـكإساعيلـبنـهبة ـثاثـلغاتـحكاهاـغرـواحدـمنـأعام ـفتحـفسكون، وبكرأو
ـالَقَطاعـوراحـالفصيحـوغُرهم«. ألفاظـامهذب،ـوابنـسيدهـيـامحَكم،ـوابن



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  140
فاشراكـاثننـيـالبيعـوالراءـازٌمـعنـكوهاـمالَكنـملكًاـتاّمًاـحقـالترف،ـ
ـاشراَكهاـيـالصفاتـالتيـُتوجبـعليهـعبادَها.ـ وعبادُةـواحٍدـاثنِنـازٌمـعنـاعتقاِده

ُكـيمكنـأنـيكونـيـالذات،ـأوـيـالصفات،ـأوـاأفعال:ـ والِرْ
فلاـعبدتـالعرُبـاأصناَم،ـوسَموهاـآهة،ـكانواـقدـأركواـمعـاهـتعاىـآهًةـ
أخرى،ـوعلمناـأهمـكانواـيعتقدونـيـهذهـاأصنامـمشاهتهاـلهـتعاىـيـالغرضـالذيـ

ـأمورهمـوُنرهم.ـ ـتدبُر ـله،ـوهو منـأجلهـعبدوها
ـمناقٌضـلكونـاهـتعاىـ ـالناحية، واعتقاُدهمـباشراكـاأصنامـمعـاهـتعاىـيـهذه
واحدًا،ـومناقٌضـلقوهمـبأنـاهـتعاىـهوـاخالق؛ـأنـاخالقـهوـالذيـينبغيـأنـيكونـ

ـالتدبرـلغرـاهـاخالق.ـ ـأثبتوا امدّبر،ـوهم
ـاهـ ـاهـتعاىـبغِرهـيـالصفات،ـكمنـيقول:ـإن والركةـيـالصفات،ـمنهاـتشبيُه
تعاىـجسٌم،ـأوـيـجهة،ـأوـأنـلهـحّدًا،ـأوـأنـيقول:ـإنـِعلمـفاٍنـكعلمـاهـتعاى،ـأوـأنـ

ـاهـتعاىـولوـيـأصلـفعلها.ـ قدرَتهـكقدرة
ـبأنـاهـتعاىـجالٌسـعىـالعرش،ـوُيعّرونـعنـهذاـ ـامجسمة ومثلـهذاـماـزعمته
ـعليه،ـأوـأنهـماٌسـله.ـ حايًاـعىـالناسـالغافلنـبأنهـتعاىـمتمّكنـعىـعرشه،ـأوـأنهـمستقٌر
ويتفرعـعىـالتسويةـوالركـيـالصفاتـالرُكـيـاأفعال،ـكاـاـيفى،ـكمـ

ـإنـقدرتناـخالقٌةـمنـالعدم.ـ يقول:
ـأوـعام.ـ ـبدليلـرعّيـخاّص، ـيكون ـإنا ـبالكفر ـأنـاحكمـعىـالواحد ومعلوم

واـيصحـأنـيكونـمبنيًاـعىـمردـاستدالـعقّيـمض،ـواـيرتبـاحكمـبالتكفرـ
ـبّدـمنـمعرفته.ـ ـبلـإنـهناكـتفصياًـيـكتابـالفقهاءـا عىـكّلـخطأـمهاـكان،
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ويرتبـعىـالتسويةـوالركـيـالذاتـالرُكـيـالصفاتـواأفعال؛ـفأعظمـ

ـالركـالركـيـالذات،ـويرتبـعىـالركـيـالصفاتـالرُكـيـاأفعال.ـ أنواع
ماـ ماـ أصلـ يـ ومساويًاـ مضارعًاـ لهـ يكونـ لِـمنـ يكونـريكًاـ إناـ والواحدـ
ـقطعا؛ـ ـأنـاـيكونـلهـريٌك ـفيلزم ـله، ـَمنـاـشبيه ـمنـحيثـحقيقتها،ـوأما مشركانـفيه
ـاآخر،ـوهذاـ ـبإذن ـإا ـالترفـفيه ـالتمكنـمن ـاملكـوعدَم ـانقساَم ـالراكةـتستلزم أن

ـاملكـاـملكـسواه.ـ ـاهـتعاى؛ـلِـاـثبتـمنـكوُنهـهو باطٌلـاـجوزـيـحّق
ـيكونـمستقّاـيـ ـامالُكـجبـأن ـإمكانـوجودـمالكـغره؛ـأن وماـثبتـمنـعدم
ـإاـاهـعّزـ ملكه،ـوامستقُلـيـُملكهـجبـكونهـمستقّاـيـوجوده،ـواـمستقّلـيـالوجود

ـلهـريك؟ ـفكيفـيكون شأنه،
بناًءـعىـذلكـ وبناًءـعىـذلك،ـنقول:ـلوـاعتقدـواحٌدـوجودـريكـهـتعاى؛ـ
امعنى،ـأاـيستلزمـذلكـادعاَءـوجوِدـغرـاهـمستحّقـًاـلصفاتـاألوهية؟ـوهوـماـكانـ

عليهـامركون.
ـأنواع:ـ ـُتقالـعىـثاثة ـالغنيمي:ـ»والوحدانيةـصفةـسلبيٌة قال

اأول:ـالوحدةـيـالذات،ـوامرادـها:ـانتفاءـالكثرةـعنـذاتهـتعاى،ـبمعنىـعدمـ
قبوهاـاانقسام.ـ

والثاي:ـالوحدةـيـالصفات،ـوامرادـها:ـانتفاءـالنظرـلهـتعاىـيـكلـصفةـمنـ
ـوقدراتـمتكّثرةـبحسبـامعلوماتـوامقدورات،ـ ـفيمتنعـأنـيكونـلهـتعاىـعلوٌم صفاته،
بلـعلُمهـواحدـومعلوماتهـكثرة،ـوقدُرتهـواحدة،ـومقدوراُتهـكثرة،ـوعىـهذاـميعـ

صفاته.ـ
والثالث:ـالوحدةـيـاأفعال،ـوامرادـها:ـانفرادهـتعاىـباخراعـميعـالكائناتـ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  142
ـتعاىـيـيءـمنـاممكناتـأصاً«))(. ـالتأثرـلغره ـإسناد عمومًا،ـوامتناُع

ـأنهـ»اـريكـله«،ـ ـيعنيـويستلزم ـالطحاويـقدـقال:ـ»إنـاهـواحد« ـاإمام ماـدام
ـالترفـيـالكون. وإاـلصارـلكِلـواحٍدـحق

ـلوـكانـلهـصانعانـ ـإذ ـالعامـواحد؛ ـفقالـالبابري:ـ»صانُع ـالدليلـعىـالتوحيد، وأما
ـأنـيلقـ ـلوـأراد ـأوـحدوِثـأحدما؛ـأنـأحدما ـوذلكـدليلـحدوثِها، لثبتـبينهاـماُنٌع،
يـشخٍصـحياًةـواآخِرـموتًا:ـفإنـحصلـمراُدما،ـفهوـمال؛ـاجتاعـالضدينـيـملـ
واحد،ـأوـمـحصلـمراُدماـفهوـدليلـعجزما،ـأوـحصلـمراُدـأحدماـدونـاآخر،ـفهوـ
دليُلـعجِزـمنـمـتنُفذـإرادته،ـوالعاجُزـاـيصلحـإهًا،ـوهذاـيسمىـدليلـالتانعـامأخوذـ

منـقولهـتعاىـ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ـ]اأنبياء:ـ22[«)2(.
ـاهـتعاىـيـصفاته،ـويـ ـامفيدـلوحدانية ـالتانع« ـبـ»دليل ـامسمى ـالدليل وهذاـهو

ذاته،ـويـأحكامه.
كلمةـ»اه«ـتدلـعىـالواجبـالوجود،ـامنفردـبالكال،ـامحتاجـإليهـكُلـماـعداه،ـ

امستغنيـعنـكلـماـسواه،ـوهيـاـتطلقـإاـعىـاهـالواحد.ـ
وقولنا:ـ»اهـاـريكـله«ـتدّلـحقيقُتهاـعىـنفيـكلـماـسوىـاهـتعاىـمنـاآهةـ
امّدعاة،ـواأربابـامفراة،ـواـنحتاجـبناءـعىـامعنىـامذكورـلكلمةـاهـإىـأّيـتقديرـ

ـإهًا.ـ ـامراد؛ـفهيـتدُلـعىـنفيـالريكـعنـاإلهـمنـحيثـكوُنه ـامعنى ـيتم لكي
ـتوحيدـربوبَية؛ـ ـامركنـموّحدون ـإَن ـرٌدـعىـَمنـقال: ـبالتحديدــ ـالعبارةــ وهذه
أنـالِركَةـتستـلزمـحَقـالتـرفـأوـحَقـالعبودية،ـأي:ـأنـيكونـمعبودًا،ـومـيكنـ

ـالغنيميـاميداي،ـص47. ـللعامة ـالطحاوية« »رحـالعقيدة  )((

ـللبابري،ـص37.  ـالطحاوية« »رحـالعقيدة  )2(
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امركونـليعبدواـغرـاهـإاـأهمـاعتقدواـأنـاإلهـأكثُرـمنـواحد،ـواعتقدواـأنـهناكـ
أكثـَرـمنـواحدـيستحقـالعبادة،ـفعبارةـ»اـريكـله«ـكاشفةـعنـقوله:ـ»إنهـواحد«ـ

وازمةـعنها.
قال الطحاوي: )وا يَء ِمْثُلُه(

بمـاـأنـاهـواحد،ـفهوـواحدـيـذاتهـوصفاتهـمنـحيثـإنهـإله،ـفصفاُتهـليستـ
ـتعاى:ـ﴿ٺ ٿ  ـأيـاـيءـمثله.ـقال ـليسـكوجودـغره، كصفاتـغره،ـووجوُده

ٿ﴾ـ]الشورى:ـ))[.
ويوجدـفرقـيـاخصوصـوالعمومـبنـامثلـوالشبه،ـفامثيلـأخصـمنـالشبيه،ـ
ـالتساويـيـ ـالذيـبه ـبلـمنـالوجه ـنفيـالشبيهـمطلقًا ـفنفيـامثيلـاـيستلزم ـأعُم. والشبيه
الذاتيات،ـأوـالتساويـالتاّم؛ـأنـامثيلـيطلقـعىـامساويـيـالصفاتـالذاتية،ـبخافـ
الشبيه،ـفقدـيكونـمساويًاـفيهاـأوـيـغرها.ـولذلكـفإنناـنجدـيـبعضـكامـاحشويةـ

ـالشبيهـمنـكلـوجهـوجودّي.ـ ـيوافقونـعىـنفي ـامثيل،ـواـنراهم ـنفي اإعانـعن
اممكُنـ ليدخـلـ عامًا؛ـ إمكانًاـ ولوـ وجوده،ـ أمكنـ ماـ عىـ تطلقـ »يء«ـ كلمةـ
بامعنىـاأخّص،ـوهوـالذيـاستوىـالوجوُدـوالعدمـبالنسبةـإليه،ـويدخلـالواجبـفيهـ
أيضًا،ـولوـيـالذهنـإطاقًاـلغويًا،ـوعىـاموجودـبالفعلـاصطاحًا،ـوهوـامعتَمدـعندـ

ـتطلقـعىـاهـتعاىـيـبعضـااستعاات. ـالسنة،ـوقد أهل
ـمنعـ ـالرازي،ـوَمْن ـاإماُم ـفِمَمنـأجازها فاختلفواـيـإطاقـكلمةـ»يء«ـعىـاه،
احتّجـبأهاـمـَتِرْد،ـولكنناـنعرُفـأنـإطاقـاأساءـمتوّقفـعىـالسمع،ـأماـاأوصافـ

ـالغزاي. ـاإمام فا،ـكاـقرره
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قالـاإمامـالرازي:ـ»ذهبـاأكثرونـإىـأنـاسمـ»اليء«ـواقعـعىـاهـتعاى،ـ
وقالـجهمـبنـصفوان:ـاـجوزـإطاُقـهذاـااسمـعليه.ـلناـالقرآنـواللغة،ـأماـالقرآنـ
فآيتان:ـإحداماـقولهـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ﴾ـ]اأنعام:ـ9)[،ـوثانيتهاـقولهـ
]القصص:ـ88[،ـوامرادـبالوجه:ـذاته،ـفقدـاستثنىـ تعاى:ـ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ـ

ذاَتهـمنـلفظـ»اليء«،ـوااستثناءـمنـخافـاجنسـخافـاأصل.ـ
وأماـاللغة،ـفهي:ـأنـمنـقال:ـامعدومـليسـبيء،ـقال:ـاموجودـهوـاليء،ـفهاـ

لفظانـمرادفان،ـفإذاـكانـموجودًاـكانـشيئًا.ـ
ـاموجودـ ـُيعَلَمـوُيعَرـعنه،ـفكان ـيصحـأن ـاليُء:ـما ـامعدومـيء،ـقال: ومنـقال:

ـباليء«))(. ـالعاُم،ـفثبتـأنهـتعاىـمسمى أخّصـمنـاليء،ـوإنـصدقـاخاُصـصدق
]الرعد:ـ6)[ـفلوـكانـ ثمـذكرـأنـاجهمـاحتجـبقولهـتعاى:ـ﴿ہ ہ ہ ہ﴾ـ
ـلفظـاليءـ ـإن ـلنفسه،ـوهوـمال،ـوقال: ـأنـيكونـخلوقًا ـلزم تعاىـُيسمىـبلفظـ»اليء«

ـتعاى:ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ  ـلقوله ـاهـجبـأنـتكونـحسنة اـيفيدـُحسنًا،ـوأساء
ـباليء.ـ ڃ﴾ـ]اأعراف:ـ80)[،ـفاـينبغيـتسميته

واجوابـعنـاحتجاجـاجهم:ـأنـمنـالواضحـأنـاآيةـخصوصٌةـباـسوىـاه؛ـ
ـاموجودـسواه.ـ ـاليء ـإرادة ـأنـيلقـاهـتعاىـنفسه،ـولظهور استحالة

وأماـاستداهمـالعقيـفليسـبعقيـيـاحقيقة،ـفإنـكانـاليءـمرادفًاـللموجودـ
كانـحسنًا،ـفحُسنـإطاقهـعىـاه،ـعىـأّنـاـاـُنطلقهـعليهـعىـسبيلـالتسمية،ـبلـعىـ

ـفبطلـاحتجاجه.ـ سبيلـالوصف،

ـالكتابـالعري،ـ ـدار ـالدينـالرازي، ـاإمامـفخر ـاهـتعاىـوبالصفات«، »لوامعـالبيناتـرحـأساء  )((

ـالرؤوفـسعدـ)257-258(.ـ ت.ـطهـعبد
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ـالرازيـمذاهبـالعلاءـيـإطاقـاأساءـواأوصافـعىـاهـتعاىـ وخصـاإمام
ـالعقلـ فقال:ـ»مذهبـأصحابناـأهاـتوقيفية،ـوقالتـامعتزلةـوالكرامية:ـإنـاللفظـإذاـدّل
ـإطاُقـذلكـاللفظـعىـاهـتعاى؛ـسواٌءـوردـ ـامعنىـثابٌتـيـحقـاهـسبحانهـجاز عىـأن
التوقيفـبهـأوـمـيرد،ـوهوـقولـالقايـأيـبكرـالباقايـمنـأصحابنا،ـواختيارـالشيخـ
الغزاّيـأنـاأساءـموقوفٌةـعىـاإذن،ـأماـالصفاُتـفغرـموقوفةـعىـاإذن،ـوهذاـهوـ

امختار«))(.
واإمامـالباقايـقّيدـجواَزـإطاقـااسمـعىـاهـتعاىـبأنـاـُيوهمـنقصًا،ـفإنـ
أومهـامتنع،ـوالغزايـفّرقـبنـااسمـوالصفة:ـبأنـااسمـاـُيطلقهـعىـالذاتـإاـمنـ
لهـالوايُة،ـأوـكانـهذاـااعتبار؛ـأنهـفيهـزيادُةـاختصاصـعىـمردـالوصف،ـبخافـ

ـيتوّقفـعىـاإذن.ـ ـإخباٍرـعنـاأمر،ـفمنـهناـم الوصف؛ـفإنهـمرد
قال الطحاوُي: )وا يَء ُيعِجزُه(

ـاهـجّلـشأنه،ـفاـمعنىـاإعجاز؟ـ واـيءـُيعجز
ـإنهـقارـعنـأنـيكونـيـامقدمة،ـ ـوالعُجز:ـآخرـاليء،ـأي: اإعجاز:ـمنـالَعجز،
ـاهـ ـُيعجز ـامراد،ـوالتأُخرـعنه،ـفاـيَء ـالضعفـعنـحقيق ـفالَعْجز:ـهو ـيمنعه، فهناكـما

ـاهَـمنـحقيقـماـيريده. ـامعنى،ـأي:ـاـيءـيمنع هذا
قالـاهـتعاى:ـ﴿حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مججح مح جخ 
حخ مخ﴾ـ]فاطر:ـ44[،ـفنبهـاهـتعاىـعىـأنـأصلـالعجزـعنـاليءـينشأـإماـبعدمـ
علمه،ـأوـبعدمـالقدرةـعليه،ـولكنـهذهـاأسبابـمنتفيٌةـعنهـجّلـشأنه،ـفهوـعليٌمـبكلـ

يء،ـوقديٌرـعىـكلـيء،ـفاـُيعجزهـيء.ـ

ـالرازي،ـص40. ـاإمام ـاهـتعاىـوالصفات«، ـالبيناتـرحـأساء »لوامع  )((
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قالـالبابري:ـ»)وا يء يعجزه(ـهذاـوصٌفـلهـبكالـالقدرة؛ـأنـوجودـكلـ
موجودـسواهـبإجاده،ـفمحاٌلـأنـيعجزهـيء؛ـفإنـالعجزـنقص،ـواهـتعاىـُمنَزهـعنـ
النقائص،ـوأنهـتعاىـموصوفـبكالـالقدرةـعىـكلـيء،ـفاـيوصفـبالعجز،ـوإاـيلزمـ

ـالعجز«))(. ـاخلُقـمع ـتعاىـخالٌقـجميعـاأشياء،ـواـيتصور ـالنقيضن،ـوأنه اجتاُع
ثمـنقول:ـاـشكـأنـالعجزـيتوقفـعىـاستقالـإرادةـالفاعل،ـوعدمـتوُقفهاـ
عىـيءـغرـذاِتـالفاعلـواتصافهـها،ـواـيتحّققـهذاـاأمرـإاـهـتعاى،ـفإنـالعباد،ـ
وإنـحققتـهمـاإرادة،ـلكنهاـمقيدة،ـويـضمنـإرادةـاهـتعاىـوموقوفٌةـعليها،ـكاـ

سنبنـيـمله.ـ
ـاه.ـ ـإاـبإرادة ـالعبدـغرـمستقلة؛ـأنهـاـيءـمنـاإراداتـواحركاتـيتُم فإرادة
إذنـلكيـيمنَعـغُرـاهـاهَـجّلـشأنهـمنـحقيقـمراده،ـجبـأنـيكونـلهـإرادٌةـ
ـاهـتعاىـمتوقفًةـعىـإرادةـذلكـامانع،ـواـيءـيـالكونـ ـإرادُة مستقلة،ـوجبـأنـتكون
ـُيعجزهـسبحانهـعنـحقيقـمراده،ـوتوقفـ ـأن ـيمكن ـإرادٌةـمستقلة،ـواـيءـيـالكون له

ـاهـتعاىـعنه.ـ ـالتوُقُفـيـتنزيه ـاهـتعاىـعىـإرادةـغرهـنقٌصـريٌحـاـينبغي إرادة
قال الطحاوي: )وا إله غره(

ـليسـ ـاهـإهًا ـأنـيلقـامخلوقاتـوِمنـَبْعُد؛ـأنـكوَن ـثابٌتـهـتعاى،ـِمنـَقبِل وهذا
ـاهُـ ـاإله،ـوسواءـَخَلَقنا ـاهـهو ـاهَـأمـمـنعُبْدُه،ـفإَن ـامخلوقات،ـفسواءـَعَبْدنا ُمستَمّدًاـمن
ـمطلقًا،ـواـمنـإجادهـ ـله ـمنـعبادتنا ـليسـمستَمّدًا ـإهًا ـفكوُنُه ـاهـهوـاإله، ـفإَن أمـمـَيُلْقنا،
ـالواجبـالوجود،ـ ـاموجود ـبعدـذلك،ـوذلك؛ـأنـمعنىـ»اإله«:ـهو لنا،ـواـمنـوجودنا
ويرّتبـعىـذلكـكونهـمستغنيًاـعنـكّلـماـسواه،ـُمفتقرًاـإليهـميعـماـعداه،ـوهذاـهوـ

ـاهـتعاى:ـ﴿ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ ﴾ـ]البقرة:ـ63)[. امعنىـاحقيقيـلإله،ـقال

ـللبابري،ـص38. ـالطحاوية«، ـ»رحـالعقيدة  )((
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العبادة،ـفكونهـ ويرتبـعىـذلكـكوُنهـمعبودًا،ـأي:ـأنـيكونـبحيثـيستحقـ

ـازٌمـعنـكونهـإهًا.ـ ـامعنىــ ـهذا معبودًاــ
لوـفرضناـأنـ»اإله«ـمعناهاـفقط:ـ»امعبود«؛ـفإنـهذاـحتملـأنـُيرادـبهـامعبودـ
ـبالفعلـ ـالتوحيدـ»اـمعبود ـيصبحـمعنىـكلمة ـامستحّقـللعبادة،ـفعىـاأول: ـأو بالفعل،
غرـاه«،ـوهذاـامعنىـغرـصحيح،ـإاـإذاـقَدرناـمذوفًا،ـكأْنـنقول:ـاـمعبودـــأي:ـ

بحٍقـــإاـاه؛ـأنـهناكـمعبوداٍتـغرـاه.
أماـإذاـقلنا:ـإنـاهـهوـاخالقـوالرازقـوامدبرـوإنـمـُيعَبدـــبناًءـعىـهذاـامعنىـــ

تكونـاجملةـصحيحة.ـ
ـباـريب،ـ ـامعنىـصحيٌح ـإاـاهـتعاى،ـوهذا ـللعبادة ـيقال:ـاـمستحّق وعىـالثاي:
ولكنهـاـيساويـقولنا:ـ»اـإلهـإاـاه«،ـبلـهوـأخُصـمنه،ـوتابٌعـله،ـفـقولنا:ـ»اـإلهـ
إاـاه«ـأعّمـدالةـوأقوىـيـالدالةـعىـصفاتـاإلهـاحّقـمنـقولنا:ـ»اـمعبودـبحق«ـ

ـإاـاهـتعاى«. ـللعبادة أوـ»اـمستحق
هذاـقلناـيـأكثرـمنـموضع:ـإنـ»اـإلهـإاـاه«ـمعناها:ـا مستغنياً عن غره، وا 

مفتقرًا إليه كُل ما سواه إا هو سبحانه وتعاى.
قال الطحاوي: )قديم با ابتداء دائم با انتهاء(.

اابتداء:ـهوـاافتتاحـواأولية،ـوأنـيكونـلهـبداية،ـأي:ـأنـيسبقهـعدم،ـاحْظـ
ـبقوله:ـ»باـابتداء«. ـبتقييده ـالطحاويـالِقَدم كيفـعّرفـاإمام

وكاـمـيكنـقولـامصنف:ـ»اـريكـله«ـبعدـقوله:ـ»إنـاهـواحد«ـبيانًاـلكلمةـ
حتملـأكثرـمنـمعنى،ـولكنـكانـزيادةـإيضاحـوبيانـعنـطريقـإظهارـماـيلزمـالكامـ
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امتقدمـوهوـأنهـواحد،ـفكذلكـحنـقال:ـواـيءـمثلهـواـيءـيعجزهـواـإلهـغره.ـ
ـيسبقهـ ـهنا:ـوهوـالذيـم وهناـحنـقال:ـ»قديمـباـابتداء«؛ـأنـامرادـبالقديمـالقديمـمطلقًا
ـالقيد،ـولذلكـقالـ»باـابتداء«.ـ ـاليءـقدياـعىـاإطاقـإاـهذا ـنفسه،ـفاـيكون عدم
قالـاإمامـالغزاي:ـ»والقديمـامطلق:ـهوـالذيـاـينتهيـماديـوجودهـيـامايـ
ـعنهـبأنهـأزٌي،ـوقولك:ـواجبـالوجودـبذاتهـمتضمنـجميعـذلك.ـوإناـ إىـأول،ـوُيَعَرُ

ـالوجودـيـالذهنـإىـامايـوامستقبل. ـاأساميـبحسبـإضافةـهذا هذه
وإناـيدخلـيـامايـوامستقبلـامتغراُت؛ـأهاـعبارتانـعنـالزمان،ـواـيدخلـ
يـالزمانـإاـالتغرـواحركة؛ـإذـاحركةـإناـتنقسمـإىـماضـومستقبل،ـوامتغرـيدخلـ
يـالزمانـبواسطةـالتغُر،ـفاـجلـعنـالتغرـواحركةـفليسـيـزمان،ـفليسـفيهـماضـ
ومستقبل،ـفاـينفصلـفيهـالقدمـعنـالبقاء،ـبلـامايـوامستقبلـإناـيكونـلناـإذاـمىـ
عليناـوفيناـأموٌر،ـوستتجددـأمور،ـواـبدـمنـأمورـحدثـشيئًاـبعدـيءـحتىـتنقسمـ
ـبعد؛ـفحيثـاـ ـانعدمـوانقطع،ـوإىـراهنـحار،ـوإىـماـُيتوّقعـجُددهـمن إى:ـماضـقد
جُددـواـانقضاءـفاـزمان،ـوكيفـا!ـواحقـسبحانهـوتعاىـقبلـالزمان،ـوحيثـخلقـ
ـيكنـللزمانـعليهـجَريان،ـوبقيـبعدـ ـالزمان،ـم ـيتغرـمنـذاتهـيء،ـوقبلـخلق الزمان،ـم

ـالزمانـعىـماـعليهـكان«))(. خلق
معنى كلمة »القديم«:
»القديم«ـعندـالعلاء:

ـلوجوده،ـ ـبمعنى:ـاـبداية ـأي:ـسلبـاأولية، ـاأولية، ـاهـيعنيـنفَي ـِقَدُم ـيقولون:
. ـَتَغـُرٌ ـأي:ـطرأـعليه ـيصبحـحادثًا، ـبداية ـلوجوده ولوـكان

ـاهـاحسنى«،ـص48)ـيـرحـاسمهـتعاىـ»الباقي«. ـاأسنىـيـرحـمعايـأساء »امقصد  )((
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ـُيطلقـيـاللغةـعىـمعنَين:ـ و»القديم«

ـالقديمـباإضافة،ـوهو:ـتقُدمـوجودـاليءـبالنسبةـإىـغره؛ـكتقُدمـاأمسـ اأول:
ـإضاٌي. ـاحفيد،ـفهذاـقدم ـاجّدـعىـمياد عىـاليوم،ـومياِد

وامعنىـالثاي:ـالقديمـامطلق،ـوهو:ـالذيـمـيسبْقُهـعدُمـنفسه،ـوهذاـامعنىـامرادـ
هنا.

فوصُفـاهـتعاىـبالقديمـثابٌتـلهـقبلـأنـيلقـامخلوقات،ـوبعدـأنـخَلقها،ـ
ـإىـغره. ـبالنسبة ـإضافيًاـمضًاـاـيتحّققـإا وليسـأمرًا

قالـالبيهقيـيـرحـلفظـاأول:ـ»قالـاحليميـرمهـاه:ـفاأول:ـهوـالذيـاـ
قْبَلـله،ـواآِخر:ـهوـالذيـاـبعدـله،ـوهذا؛ـأنـ»قبَل«ـو»بعد«ـهايتان،ـفـ»قبل«:ـهايةـ
ـانتهاءـمـ ـابتداءـوا ـانتهائه،ـفإذاـمـيكنـله ـابتدائه،ـو»بعد«:ـغايتهـمنـقبل اموجودـمنـقبل

ـاأولـواآخر«. ـللموجودـقبلـواـبعد،ـفكانـهو يكن
»دائمـباـانتهاء«:ـدوَنـتغُرـأيضًا،ـإذنـِقَدُمُهـوَدواُمُهـثابتانـدونـأنـحدثـعليهـ
ـانتهاء.ـ ـبدايتهـطارئة،ـوبقاؤهـله ـأي: ـأول، ـامخلوقاتـكانـله أدنىـتغّر،ـوأّيـواحدـمن

والدائمـهوـالباقي،ـأوـالذيـاستمّرـوجوده،ـوهوـالذيـانتفىـانقطاعـوجوده،ـ
وانتفىـأنـيلحقـوجوَدهـعدُمـوجوده،ـفكاـأرادـنفَيـتقُدمـالعدمـعىـوجودـاهـتعاى،ـ

ـاهـتعاى.ـ ـالعّدـعىـوجود ـنفَيـحوق ـأرادـهنا ـابتداء« ـبا بقوله:ـ»قديم
ـبمعنىـ»الباقي«ـمنـاأوصافـ ـ»القديم«ـو»الدائم« ـأَن ـفإنـالعلاءـحّققوا ولذلك،
ـعندماـ ـبلـإننا ـعىـالذاتـيـاخارج، ـمعنىـزائٌد السلبية،ـاـاإضافيةـامحضة،ـواـالتيـها
ـبعضـ ـيتوّمه ـننفيـما ـلهـجّلـوتنّزه،ـفإنا ـالعدم ـتعاىـوننفيـحوَق ـالعدمـعليه ـتقُدم ننفي
ـيقعـيـأنُفسهمـمنـإمكانـفْرِضـذلك،ـفنقولـهم:ـاـيمكنـأنـيكونـذلكـ ـأوـما الناس،

ـَلـِحق.ـ ـأماـيـاخارجـفاـعدٌمـَسَبَقـوا ـبالنسبةـهـتعاى، الفْرُضـوالتوُهمـصحيحًا
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واـيغيبـعنـبالـالَفطِنـأنـوصفـالقديمـامطلقـعىـاهـتعاىـاـُيرادـبهـالِقدُمـ
ـفهذاـ ـفلذلكـكانـقديًا، ـاهـتعاى، ـمّرتـعىـوجود ـأنـهناكـأزمانًاـكثرة ـبمعنى: الزماي،
معنًىـباطلـاـيليقـباهـتعاى؛ـأنـالزمانـمأخوذـمنـالتغُر،ـواـيمكنـحصولـالتغُرـ
عىـاهـتعاى،ـولذلكـيقولـالعلاء:ـإنـِقدمـاهـتعاىـليسـِقدمًاـزمانيًا،ـكاـأنـبقاءهـ

ـليسـزمانيًاـكذلك. ودوامه
قالـاإمامـاأشعريـكاـنقلهـعنهـاإمامـابنـفوركـيـمردـمقااتـاأشعري:ـ
»وكانـيقولـإنـاحدوثـأحدـوصفيـاموجود،ـوذلكـأنـيكونـوجودًاـعنـعدم،ـفأماـ
القدمـفهوـوجودـعىـرطـالتقدم،ـومـيكنـيراعيـيـذلكـتقدمـاأزلـباـغايةـدونـ
تقدمـبغاية،ـبلـكانـيقولـإنـامحَدثـيوصفـبأنهـقديمـعىـاحقيقة،ـإذـأريدـبهـتقُدمهـ
ـالعرجونـكانـ عىـماـحدثـبعده،ـكقوله:ـ﴿   وئ   ۇئ  ۇئ ۆئ﴾ـ]يس:ـ39[،ـوإن
ـالقديمـ ـإن ـيقول ـالعراجنـالتيـحدثتـبعده.ـوكان ـتقدم ـأنه قديًاـعىـاحقيقةـعىـمعنى
الذيـمـيزلـموجودًاـهوـأحدـوصفيـالقدمـونوَعيـمعناه،ـوبهـكانـيبطلـقولـمنـيقولـ
إنـحقيقةـمعنىـالقديمـأنهـإله،ـوإنهـلوـكانـكذلكـكانـجبـلهـمنـاإهيةـبقدرـماـجبـ
لهـمنـالتقدمـلكلـماـيكونـقديًاـحتىـيكونـكلـماـيوصفـبأنهـقديمـعىـوجهـيكونـ

ـاهـ.ـ إهًاـعىـوجه))(«.
ـفكلـ ـلتقدمهـعىـميعـماـسواه، ـالسابق،ـوهوـمستلزم فِقدُمهـعبارةـعنـنفيـالعدم
ماـسواهـحادث،ـوبقاُؤهـعبارُةـعنـنفيـالعدمـالاحق،ـفهاـراجعانـإىـعنـالوجودـ
ـالفائدةـمنهاـ اإهية،ـاـيثبتانـشيئًاـزائدًاـعىـالوجودـيـاخارج،ـويـنفسـاأمر،ـولكن

هيـيـالذهنـكاـقررناه.ـ

مردـمقااتـالشيخـأيـاحسنـاأشعري،ـلإمامـأيـبكرـممدـبنـاحسنـابنـفوَركـ)ت406هـ:ـ  )((

ـبروت. ـامرق. 5)0)م(،ـحقيق:ـدانيالـجياريه،ـدار
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دفُع اعراٍض عى وصف اه تعاى بالقديم:
كلمةـ»قديم«ـاستعملهاـاإمامـالطحاويـوقدـتويـ))35هـ(،ـوكانـحنـيقولـ
ـإنـكانتـمَلـ ـإنـكانتـموضعـانتقاد،ـويُرُدوَهاـعليه ـفينتقدوها ـالعلاء، ـيتلّقفها ـما، كلمًة
ـ»القديم«ـإاـيـهذاـ ـكلمة ـالطحاويـباستعاله ـاعرضـعىـاإمام ـأحدًا ـأِجْد ـولكنـم رٍد،
ـابَنـقيمـاجوزيةـوشيَخهـ ـبازـواألبايـوابنـعثيمن،ـمقِلدينـباـحقيٍق ـابن الزمان،ـزمان
ابَنـتيميةـفياـذهباـإليهـبخصوصـ)القديم(،ـفقالوا:ـإنـكلمةـ»قديم«ـمـتِرْدـواـجوُزـ

ـأنـمعناهاـاـيليقـباهـتعاى. استخدامها،ـواَدَعوا
معـأنـاإمامـالطحاويـإذاـتكّلمـبكلمةـهيـغلٌطـيـموضعها،ـمـيكنـالعلاُءـ
امحيطونـبهـليسكتواـعليها،ـبلـكانواـُيـَحِذرونـمنها،ـإذنـمضتـحوايـألُفـسنةـمـ

ـالكلمة. يعرْضـأحٌدـعىـهذه
إذاـمـيعرضـأحٌدـمنـالعلاءـامعترينـيـزمانهـواـمنـبعدهمـعىـهذهـالكلمةـ

ـالعقاءـمنـامسلمن. ـُيسمىـإماعًاـواتفاقًا،ـواإماُعـُحَجٌةـمعترةـعند فهذا
ـاللفظـعىـاهـ ـفقدحـيـصحةـإطاقـهذا ـابنـتيمية، وبقيـاأمرـكذلكـإىـأنـجاء
تعاى،ـوتبعهـابنـبازـيـتعليقاتهـعىـكلمةـالطحاويـ»قديم«ـفقال:ـ»هذاـاللفظـمـيردـيـ

ـالشارحـوغره«. ـنّبهـعليه ـاهـاحسنىـكا أساء
ـأاـحتاجـ ـنفٌي، ـيرد« ـ»م ـقوله: ـإشارةـعائدـعىـ»قديم«، ـاسُم ـ»هذا« لنحّللـعبارته:
النفيـإىـاستقراِءـكامـالشارع،ـوالكتبـالستةـعىـاأقّلـلُيعَلَمـأنهـمـَيِرْد؟ـفهلـاستقرأـ

ـترد؟! ـبأهاـم ـالكتبـليتجّرأـعىـالقول ـباٍزـهذه ابُن
إنهـمـيفَعـلـذلك!ـبلـكانتـحّجتـهـيـنفيـأنـهذاـالوصفـمـيرد:ـأَن الشارح 
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ـالشارحـ ـتنبيُه ـفصار ـ يعني ابن أي العزـ  وغرهـ  يعني ابن قيم اجوزية وشيخهـ  نبه عليه،

ـااستقراء! ـيِرد،ـوليستـاحجُة ـأنهـم وغِرهـكافيًاـي
ـأيضًا،ـوهوـابنـقيمـاجوزية،ـ ـإىـغره ـأنهـُيرجعـالتنبيَه ـإىـ»الشارح«ـلرأينا لوـرجعنا

ـتيمية. ـابن ـيأخذـكاَمهـيـأغلبـأحوالهـمنـشيخه وهو
قوله:ـ»مـيرد«؛ـنفٌي،ـوهوـاـيستلزمـامنَعـإاـبدليلـآخر،ـلوـجاءتـهناكـقاعدٌةـ
تقول:ـ»إنهـاـجوزـاستخدامـلفٍظـيـحقـاهـسبحانهـوتعاىـإاـإذاـورد«،ـنقولـبعدـ
ذلك:ـإذاـاستقرأناـألفاَظـالريعةـومـنِجدـهذاـاللفظ،ـفإنهـُيمنعـاستخداُمـهذاـاللفظ،ـ
ليسـأجلـااستقراء،ـواـأجلـمّردـعدمـورودها،ـبلـأجلـالقاعِدةـالتيـتنّصـعىـ

ـاهـإاـإذاـورد. ـاستعاُلـلفٍظـيـحّق أنهـيمتنع
ـتنصـعىـهذا؟ ـتوجدـقاعدةـرعيةـمتفقـعليها ولكنـهلـفعًا

ـبهـوجودهـقبلـكلـيء«. ـالكامـليثبتوا قال:ـ»وإناـذكرهـكثرـمنـعلاء
ـاه. ـيردـيـأساء ـأنهـم ـالكام: فلنتوقفـقلياًـعندـهذا

ـالسؤالـاـيتأتىـإاـ ـنبويٍة؟ـإنـجواَبـهذا ـالوصفـفعاًـيـأحاديَث ـيردـهذا هلـم
ـأنهـقدـورد.ـ ـيتبنـلنا ـاأحاديث،ـوبأقلـجهد ـاستقراء ـأي: ـااستقراء، بعد

ابنـماجه«،ـوأيـداود،ـوالرمذي،ـو»مسندـ اللفظةـيـ»سننـ فقدـوردتـهذهـ
ـالتالية: ـالرواية ـأمد«،ـاحظوا اإمام

يـ»سنـنـأيـداود«:ـحديثـعنـعبدـاهـبنـعمروـبنـالعاص:ـحدثناـإساعيلـ
ـامبارك:ـ ـاهـبن ـالرمنـبنـمهديـ)إمام(:ـعنـعبد ابنـبرـبنـمنصورـ)ثقة(:ـحدثناـعبد
ـبلغنيـأنكـ ـفقلت: ـبنـمسلمـ)ثقة( ـلقيتـعقبة ـقال: ـثقة( ـأيضًا ـبنـريحـ)وهو عنـحيوة
حّدثَتـعنـعبدـاهـبنـعمروـبنـالعاصـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـأنهـكانـإذاـدخلـامسجدـقال:ـ
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»أعوُذـباهـالعظيمـوبوجههـالكريمـوسلطانه القديمـمنـالشيطانـالرجيم«.ـقال:ـأقّط؟ـ

ـاليوم«))(. ـالشيطان:ـُحفظـمنيـسائر ـنعم،ـقال:ـ»فإذاـقالـذلك،ـقال قلُت:
هذاـاحديثـسندهـقويـاـينزلـعنـمرتبةـاحسنـبوجهـمنـالوجوه،ـكُلـرجالـ
احديثـثقات،ـومنـكبارـالعلاء،ـإاـحيوةـفهوـثقة،ـوليسـمنـكبارـالعلاء،ـوبعضهمـ
ـليسـبقادحـكاـهوـامعترـعندـعلاءـاجرحـوالتعديل،ـاحاصل:ـ ـفيهـبأنهـقدري،ـوهذا قَدَح

ـالسندـقوٌيـاـعلةـفيه. أنـهذا
ووجهـااستدالـأنـرسولـاهـعليهـالصاةـوالسامـوصفـسلطانـاهـتعاىـ
ـقديمـأيضًا،ـأنـامانعـمنـ ـيقتيـأنـاهـتعاىـيقالـعليه ـفهذا ـقديم،ـوسلطانهـوصفه، بأنه
اإطاقـأواًـأنـاـيردـاللفظـعىـطريقةـاأشعرّي،ـوأنـاـيوهمـالنقصـعىـطريقةـ
الباقايـمطلقًا،ـواإمامـالغزايـيـاأوصاف،ـوقدـحققـالورود،ـوعدمـاإهام،ـفاـ
مانعـمنـإطاقـاللفظ.ـوأقلـماـيلزمناـجوازـوصفهـهذاـاللفظ،ـبأنـنقول:ـإنـاهـتعاىـ
قديم،ـاـتسميتهـبذلكـبعّدـاللفظـاسًاـله،ـلئاـيردـعليناـأنـالتسميةـحتاجـخصوصيةـ

ـبينتـحتىـاآن.ـ أكثرـما
اأذكارـ باٍزـغُرـصحيح،ـوهذاـاحديثـمنـ ابِنـ أَنـكامـ إذنـ فينتجـمنـذلكـ
ـتيميةـوكُلـمنـنفاه.ـ ـابُن ـيعرَفُه،ـومنـقبله ـأن ـينبغيـابنـباز امشهورةـعىـاألسنة،ـوكان
ووردـلفظـ»القديم«ـأيضًاـيـحديثـعندـاحاكمـيـ»امستدرك«ـعنـأيـهريرة،ـ
وهوـاحديُثـالذيـفيهـَعُدـاأساءـاحسنى،ـومنـضمنـهذهـاأساءـ»القديم«:ـ»إن ه 

تسعة وتسعن اسًا من أحصاها دخل اجنة:... التواب القديم ...«)2(.

ـالرجلـعندـدخولـامسجدـ)466(. ـيقوله ـبابـفيا كتابـالصاة،  )((

كتابـاإيانـ)42(،ـ)):ـ7)(،ـوقالـ»هذاـحديثـمفوظـمنـحديثـأيوبـوهشامـعنـممدـ=  )2(
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ويـ»سننـابنـماجه«ـيـحديثـأيـهريرةـبسندـآخر،ـولكنهـحديٌثـيشبهـالذيـ

تقدم،ـوفيهـذكر:ـ»التام القديم«))(. 
النحو،ـ يثبتـكونـ)القـديم(ـعىـهذاـ أنهـ وهذاـاحديثـوإنـكانـضعيفًا،ـإاـ
ـنعرفـأنهـاـيصحـ ـالقديم، ـالذيـفيهـوبسلطانه ـتقدمـمنـاحديثـالقوّي ـإىـما وبانضامه
أنـيقالـعىـسبيلـاإطاقـيـ)القديم(ـإنهـمـيرد.ـفإنـقيل:ـهذهـمسألةـيـالعقيدة،ـ
أهاـيـأساءـاه،ـفكيفـحتجـفيهاـبحديثـضعيف،ـأوـحديثـآحاد.ـفاجواب:ـأواً:ـ
إنـنفسـإطاقـاأساءـعىـاهـتعاىـليستـمنـأصولـالتوحيد،ـبلـهيـمنـفروعه،ـ
ـالتوحيدـيكفيـاآحادـلاحتجاجـعليها،ـخصوصًاـمعـ وهاـأحكامهاـوقوانينها،ـوفروع
ـإنـماـهوـمنـالعقيدةـ ـااستعال.ـوثانيًا: ـمعنىـيردـهذا انضامـاإماعـعليه،ـوعدمـوجود
مفاهيمـاأساءـاـأعياها،ـفاعتقادـكونـاهـتعاىـمـيسبقهـعدم،ـهوـالذيـمنـأصولـ

ـأوـذاك،ـفأمرـفرعي. ـااسم ـبإطاقـهذا ـااعتقاد ـأما العقيدة،
ـ»بابـذكرـاأساءـ ـفقال: ـالبيهقيـحيثـأشارـإىـالورود، ـتعبرـاإمام ـإىـدقة وتنبه

ابنـسرينـعنـأيـهريرةـخترًاـدونـاأساميـالزائدةـفيهاـكلهاـيـالقرآنـوـعبدـالعزيزـبنـ  = 

ـللحديثـاأول«. ـإناـجعلتهـشاهدا ـثقةـوإنـمـيرجاهـو احصنـبنـالرمان:
ـبنـحصنـالرمان. ـالعزيز ـيعنيـعبد ـبلـضعفوه قالـالذهبيـقيـالتلخيص: ـ

َذاِهبـ َلُه؛ـأَهُاـجرحاه،ـقالـُمسلمـفيه:ـ إَناـمـيرَجاـ وقالـابنـاملقنـيـالبدرـامنر:ـ»قلت:ـ ـ
احَِديث.ـوقالـالُبخارّي:ـلْيَسـبالَقِوّي.ـوقال:ـَمْروكـاحَِديث.ـوَضعفهـَعّيـوَحَْيى،ـوقالـَحَْيىـ

ء«. ـبَيْ ـلْيَس مّرة:ـاـُيَساويـَحِديثهـَشْيئًا
ـاهـعزـوجلـ))386(. ـبابـأساء كتابـالدعاء،  )((

ـالوجهـ ـاهـاحسنىـمنـهذا ـأساء ـالستةـعدد ـالبوصريـيـ»الزوائد«ـمـيرجـأحدـمنـاأئمة وقال ـ
ـتقديمـوتأخر.ـوطريقـالرمذيـأصحـيءـيـالباب.ـ وامنـغرهـغرـابنـماجهـوالرمذي.ـمع

ـا.هـ. ـاملكـبنـممد. ـلضعفـعبد قالـالبوصري:ـوإسنادهـطريقـابنـماجهـضعيٌف؛ ـ
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ـ»القديم«ـوذلك ما  ـبوجودهـجلـوعاـمنها ـثناؤهـوااعراَف ـالباريـجّل ـإثباَت التيـتتبع

يؤثر عن رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص«))(.
ـاموجودـ ـإنه ـاهـتعاىـيـمعنىـ»القديم«: ـ»قالـاحليميـرمه ـالبيهقي: وقالـاإمام
الذيـليسـلوجودهـابتداء،ـواموجودـالذيـمـيزل،ـوأصلـ»القديم«ـيـاللسان:ـالسابق؛ـ

أنـالقديمـهوـالقادم،ـقالـاهـعزـوجلـفيمـاـأخبـرـبهـعنـفرعون:ـ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ﴾ـ]هود:ـ98[ـفقيلـهـعزـوجل:ـ»قديم«،ـبمعنى:ـأنهـسابقـللموجوداتـكِلها،ـ
ومـجزـــإذـكانـكذلكـــأنـيكونـلوجودهـابتداء؛ـأنهـلوـكانـلوجودهـابتداٌءـاقتىـ
ـفكانـاـيصُحـ ـقبله، ـأوَجده،ـولوجبـأنـيكونـذلكـالغُرـموجودًا ـله ذلكـأنـيكونـغٌر
حينئٍذـأنـيكونـهوـسابقًاـللموجودات،ـفبانـأّناـإذاـوصفناهـبأنهـسابٌقـللموجودات،ـ
فقدـأوجبناـأاـيكونـلوجودهـابتداء،ـفكانـ»القديم«ـيـوصفهـجلـثناؤهـعبارًةـعنـهذاـ

امعنى«)2(.
فامجازفةـيـإطاقـالقولـبأنـ»هذاـاللفظـمـيرد«ـاـجوز،ـجبـأنـيعرفواـأَنـماـ

ـدين!ـ يتكلمونـبه
وينبغيـأنـنـتأملـيـالسببـاحقيقيـالذيـدفعـهؤاءـإىـماولةـنـفيـااسمـ

عنـاهـتعاى!
وأماـاعراضهـعىـهذاـاللفظـمنـحيثـالعربية؛ـوسنرىـمدىـاختالـتدقيقةـيـ

ـيقول:ـ»ولفظ القديم ا يدل عى امعنى الذي أراده أصحاب الكام«ـ ـأيضًا! العربية
ـلكلـيء. ـاأوليةـوالسابقية يشرـإىـمعنىـعدم

ـاه.ـ ـالكوثريـرمه ـبتصحيحـاإمام ـالراث، ـإحياء »اأساءـوالصفات«ـص9،ـدار  )((

ـالسابقـص9. امصدر  )2(
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كيفـعَللـقولهـبأَنـهذاـاللفظـاـيدُلـعىـامعنىـالذيـأرادهـأصحابـالكام؟ـ

قال:ـ»أنه يقصد به ي العربية: امتقدم عى غره وإْن كان مسبوقاً بالعدم«.
سّلمُتـلهـأنـتعريفـ»القديم«:ـهوـامتقّدمـعىـغره،ـوإْنـكانـمسبوقًاـبالعدم،ـ
ـباهـ ـأسأله ـبأّيـوجهــ ـامتكلمون؟ ـبه ـالتعريفـهلـُيعارضـامعنىـالذيـيقول ولكنـهذا

ـُيعارضه؟ ــ العيـالعظيم
لقدـنظرُتـيـهذا،ـفلمـأَرـإاـأنهـيُظُنـأَنـعبارةـ»وإْنـكانـمسبوقًاـبالعدم«ـهيـ
ـفهمـساذٌج،ـمعارضـ ـبالغرـرٌط،ـوهذا ـأنـسبَقُه ـيظُن ـامتكلمون، ـأراده التيـُتعارضـما
أصاًـمعنىـالكلمة،ـوالصحيحـأنـكلمةـ»وإْن«ـتعني:ـ»حتىـوإْن«،ـوتدلـعىـالغاية،ـ
ـُيستدّل من هذا أن  ـبالعدمـوهوـسابقـلغره، ـأنـيكونـمسبوقًا ـأضعفـحااتـالِقدم أي:
»القديم« يطلق عى السابق لغره وإْن سبقه عدم، ويطلق عى السابق لغره وإْن م يسبقه 
هو عدٌم،ـوليسـرطًاـمنـروطـالقديمـأنـيكونـمسبوقًاـبالعدمـكاـفهمـابنـباز،ـ

ـالكام؟ ـأرادهـعلاُء ـليسـهوـما فكيفـيكون
ومنـجهةـأخرى:ـإَنـَمنـاستعملـلفَظـ»القديم«ـيمكنـأنـيستعملهـعىـأنهـوصٌفـ
اـاسم،ـهذاـعىـفْرِضـعدمـوروده،ـوفرٌقـكبرـبنـااسمـوالصفة،ـولكنـماذاـيقولـ
ـيرد،ـفهاـهوـقدـوردـيـ ـإنـم ـأنهـقدـورَد؟ـوقدـمنعـَمنـمنعـِمنـإطاقـااسم ـله ـبينا بعدما
حديثـثابت،ـفاـأقلـمنـأنـجوزـنسبتهـإذن،ـإنـمـيكنـعىـسبيلـااسميةـفعىـطريقـ
ـُيمنَعـعىـمذهبـَمنـيمنعـمنهـيـذاكـاحالـكاـ ـلكي ـنقصًا الوصف،ـفالوصفـاـُيوهم

بيناه.ـ
ـتوجدـمغالطاٌتـكثرةـيـكامه،ـمنها: ويتبنـأنه

ـالنقل،ـوهوـواردـكاـذكرناه. اأوى:ـَجْزُمهـبعدمـورودـ»القديم«ـي
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ـباطل؛ـأنـ ـاللفظ،ـوهو ـالكامـهمـفقطـمنـاستعملـهذا ـأَنـعلاء ـادعاؤه الثانية:
كثرًاـمنـامحّدثنـاستعملهـأيضًا،ـبلـاستعملهـأيضًاـشيخهمـالذيـيقتدونـبه؛ـأعني:ـ

ـالعصمَة. ـفيه ـتيمية الذيـيكادونـيعتقدون ابن
الثالثة:ـأنهـقال:ـإنـاسمـالقديمـُيطلقـعىـماـسبقـغَرهـوإنـكانـمسبوقًاـبالعدم،ـ
ـالتيـ ـبالزيادة ـإا ـاهـتعاى، ـاللفظـاـيدُلـعىـامعنىـالصحيحـيـحّق ـاّدعىـأنـهذا ـأنه إا

ـامراد.ـ ـالدالةـعى ـالذيـذكرهـكاٍفـي ـامعنى أشارـإليها،ـمعـأنـأصل
ـإاـبتلكـالزيادة؛ـأنهـصارـمشهورًاـعندـأصحابـالفّنـ ـأنهـاـيدُل عىـأناـاـنسلم

ـالسبق،ـكاـذكر. ـاأولية،ـاـمّرد ـالدالةـعىـعدم ـي ـالتوحيدــ ــأي:ـعلم
ـاهـتعاىـاحسنى،ـوهذاـ ـاسًاـمنـأساء ـأَنـَمنـاستعملهـفإنهـجعله ـادعاؤه الرابعة:
غرـرورّي،ـفقدـنُصواـعىـأَنـهمـاـيريدونـبذلكـأكثَرـمنـالوصف،ـوذلكـكاـبّينهـ
ـالغزايـيـ»رحـأساءـاهـاحسنى«ـحيثـفرقـبنـإطاقـااسمـفاشرطـ اإمامـالعامة
ـالنقصـبعدـ ـإهام ـالصفةـواشرطـلذلكـعدم ـاإذنـالرعي،ـوبنـإطاقـالوصفـأو له

ـالصحيحة. ثبوتـامعنىـباأدلة
فيتبنـلناـأنـنفيهـهذاـااستعالـفيهـمغالطاٌتـوأخطاٌءـعديدة،ـوقدـقلدـابنـبازـ
يـذلكـابَنـأيـالعزـاحنفيـيـ»رحه«،ـوهذاـتلقىـهذهـاأغاليَطـعنـشيخهمـاأكرـ

ابنـتيمية.
ومـيذكرـالسّقافـيـ»رحه«ـيـهذاـاموضعـماـيشفيـالغليل،ـبلـاكـتفىـبإيرادـ
كامـلإمامـالبيهقيـيذكرـيـأنـاأمةـأمعتـعىـجوازـإطاقـلفظـ»القديمـعىـاهـ

ـاإماعـعندهم. ـالذيـقامـعليهـهذا ـيبنـاأصل تعاى«،ـوم
وربمـاـيكونـاعراضـهؤاءـعىـاسمـالقديمـماـلهـمنـدالةـظاهرةـعىـنفيـ
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ـامعنىـمقتىـاسمـالقديم،ـ ـباهـتعاى،ـفهذا التسلسلـيـامخلوقات،ـلكوهاـمسبوقةـكلها

وليتأملـيـذلك.
ـباـانتهاء«. قوله:ـ»دائم

اسمـ»الدائم«ـوردـيـبعضـالرواياتـوسبقـذكرها،ـوإنـكانـفيهاـكام،ـولكنـ
قدـثبتـعندـامحّققنـأنـاستعالـلفٍظـيـحقـاهـتعاىـليسـأمرًاـعقائديًاـخالصًا،ـبلـ
هوـأمرـعمي،ـيكفيـفيهـدليٌلـُيعَتمدـيـمالـالظّن،ـخصوصًاـإذاـعَضدهـمعناه،ـأي:ـإذاـ
مـيكنـيـمعناهـإشارةـإىـنقص،ـبلـكانـداّاـعىـالكال،ـفإنهـجوزـاستعاُلهـيـحقـاهـ

تعاىـخصوصاـعىـمذهبيـالباقايـوالغزاي.ـ
ـيكونـعىـسبيلـالوصف،ـوعىـهذاـ ـفإنه ـالتسمية ـيكنـعىـسبيل ـإنـم واستعاُله
ـالتفصيُلـعنـ ـيردـهذا ـوإنـم ـالغزاي، ـاختارهـحّجةـاإسام ـوهوـما ينبغيـأنـيكونـجائزًا،

ـاأشعري،ـفهذاـاـيّر. اإمام
وامقصودـبالدوامـهناـليسـالدواَمـبزمان،ـبلـباـزمان؛ـأنـالزمانـهوـالتغّر،ـ
ـبهـهوـ ـالزمايـبلـامراد ـالقدَم ـبه ـفليسـامراُد والتغرـمستحيٌلـعىـاهـتعاى،ـوكذلكـالِقَدُم
ـالقولـ ـبه،ـوأما ـيسلبـوينفيـعنـاهـتعاىـماـاـيليق ـأي: نفيـاأولية،ـفهوـمعنًىـسلبٌي،
بأنـمعنىـالِقدمـهوـأنـاهـتعاىـكانـموجودًاـمنذـزمانـأزّيـفاـيقولـبهـعاقٌل،ـوقدـقالـ
هذاـبعضـامجسمِة،ـولكنـأهلـالسنةـعىـخافـهذاـاانحراف،ـومعهمـسائرـفرقـ

امسلمن.
ـبقوله:ـ»باـانتهاء«؛ـ ـالطحاويـقدـوّضحـالدوام ـأباـجعفر ـامعنىـترىـاإمام وهذا
أنـالدوامـالذيـيكونـبالزمانـاـبّدـأنـتنتهيـفيهـآناٌتـزمانيٌةـمتوالية،ـوأماـدوامـاهـ
تعاىـفاـانتهاءـفيه.ـوكذلكـقالـيـالِقدمـأنهـ»باـابتداء«؛ـأنـالقدمـالزمايـاـبدـأنـ

ـاهـتعاىـفاـابتداءـفيهـمطلقًا.  ـآناتـزمانيةـمتوالية،ـوأماـقدم تبتدئـفيه
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ـبسياقـامعايـامشهورةـ احـالطحاوية،ـبلـاكتَفوا ـإليهـمنـُرَ ـمنـنَبه ـأَر ـامعنىـم وهذا
عىـألسنةـالعلاء،ـومـيتبادرـهذاـامعنىـإىـذهنـبعضـمنـزعمـأنهـجددـيـهذاـالعلمـ
ـيبذلـجهدًاـكافيًاـ ـآرائهـهو،ـوم ـبإيراد ـفيه ـاهتم ـالطحاوية ـللعقيدة وصنفـرحًاـمتخابطًا
يـحقيقـمعايـامتنـكاـهوـمقتىـكونهـشارحًا؛ـومـيفعلـذلكـيـالدوامـواـيـالِقَدم؟!ـ
علًاـأنهـعابـعىـامتأخرينـأهمـاـُيعملونـعقوَهمـيـتأليفاهمـالعقائدية،ـبلـيكتفونـ

احـقبَلهمـمقِلدينـهم. ـالُرّ بإيرادـكاٍمـماـقاله
و»الدائم«ـبمعنىـ»البـاقي«،ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ـ

]الرمن:ـ27[. 
ووصفـ»الدائم«ـوردـيـاحديثـنفِسهـالذيـوردـفيهـالقديم،ـكاـيـاحديثـ
الذيـرواهـصاحبـ»امستدرك«،ـعنـأيـهريرةـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»إنـهـتسعةـوتسعنـ
اسًاـمنـأحصاهاـدخلـاجنة:ـاهـالرمنـالرحيمـاآلهـالربـاملكـالقدوسـالسامـ
امتعالـذوـاجالـوااكرام...ـ الدائمـ امغيثـ امجيدـ الوكيلـ العزيز...ـ امهيمنـ امؤمنـ

ـإلخ))(.  ـالرزاق...« ـالفاطر الرقيبـالفتاحـالتوابـالقديمـالوتر
ـنرىـفيهـذكُرـ»الدائم«ـو»القديم«.ـ ـاحديثـكا فهذا

ـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ ـاهـعزـوجَلـعنـأيـهريرة: ـابنـماجه«ـيـبابـأساء ويـ»سنن
قال:ـ»إنـهـتسعةـوتسعنـأعطىـمئةـإاـواحدًا،ـإنهـوترـحبـالوترـمنـحفظهاـدخلـ
ـالدائمـاحافظ...ـ ـالقوة ـامقسطـالرزاقـذو اجنة،ـوهيـاهـالواحدـالصمدـاأولـاآخر...

ـإلخ)2(.  ـاأحد...« ـالقديمـالوتر ـامنرـالتام ـالصادقـالنور العام

ـانظر:ـصـ53). سبقـخرجه،  )((

ـانظر:ـصـ54). سبقـخرجه،  )2(
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ـوليسـ ـإاـأنـامقامـعمٌي، ـتكنـأسانيدهاـعريةـعنـالنقدــ ـوإنـم ـاأحاديثــ وهذه

ـذلك. ـفيكفيـفيه اعتقاديًا،
ونفُيـمطلقـ القدم،ـ البدايةـعنـ نفيـمطلقـ فائدة،ـوهي:ـ ابتداء«ـ »باـ ولقوله:ـ

ـاابتداء.ـ ـالقدُم:ـعدُم ـأي: ـالقدمـوصفًاـسلبيًا، ـإذاـكان ـإا ـالقدمـاـيتحّقق البدايةـعن
فإذاـقلنا:ـإنـالِقَدَمـمعناه:ـأنـاهـموجودـمنذـأزمانـبعيدة،ـفأنتمـتعلمونـأّنـكّلـ

ـامعنى.ـ ـالطحاويـبناًءـعىـهذا ـأراده ـبدايٌةـوهاية،ـفاـيتحّققـما ـله زمن
ـاهـتعاىـقديمـباـزمان. ـالكام:ـكأنهـأرادـأنـيقول:ـإن إذنـيصرـحاصل

قالـاإمامـالبيهقي:ـ»قالـالشيخـأمد:ـويـمعنىـ»الباقي«:ـ»الدائم«،ـوهوـيـروايةـ
عبدـالعزيزـبنـاحصن،ـقالـأبوـسليانـاخطايـــفياـُأخرتـعنهــ:ـالدائم:ـاموجودـمـ
يزل،ـاموصوفـبالبقاء،ـالذيـاـيستويـعليهـالفناء،ـقال:ـوليستـصفُةـبقائهـودوامهـ
ـأبدٌيـغرـأزي،ـ ـاجنةـوالنار ـأزي،ـوبقاء ـأبدٌي ـبقاَءه ـاجنةـوالنارـودواِمهاـوذلكـأّن كبقاء
وصفةـاأزل:ـماـمـيزل،ـوصفُةـاأبد:ـماـاـيزال،ـواجنةـوالنارـخلوقتانـكائنتانـبعدـأنـ

ـبنـاأمرين،ـواهـأعلم«))(. مـتكونا،ـفهذاـفرُقـما
وهذاـمعنىـقولـالعلاء:ـ»القدمـصفةـسلبية«ـأي:ـتعني:ـَنْفَيـاأّولّيِةـعنـاه)2(،ـ
ـيكنـ ـيسبقهـعدم،ـوم ـالذيـم ـأي: ـاأول، ـالواردـيـالقرآن،ـوهو ـيوافقـمعنىـااسم وهو
معهـأحٌد؛ـإذـلوـكانـمعهـأحدـيـاأزل،ـمـيكنـهوـاأول،ـوكذلكـقولهـــرمهـاهــ:ـ

ـلنفسـالغاية. ـَقـْيَدـ»باـانتهاء« ـفَذَكَر »دائمـباـانتهاء«،

»اأساءـوالصفات«،ـص2).  )((

ـليسـ ـأي: ـإىـذاته، ـبالنظر ـ»نفيـاأولية« ـيسبقهـيءـومـيصاحبهـيء. ـأي:ـم ـلغره، ـبالنظر »أول«  )2(

ـبداية. له
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باأزمان،ـفنحنـ الدوامـ منهـ ُيفهمـ أنـ ذاتهـيمكنـ الدواَمـمنـحيثـ أَنـ احظـ
ــمثًاـــندومـبتوايـاأزمان،ـفهذاـالدوامـليسـهوـمرادـاإمامـالطحاوي؛ـأنـالزمانـ
لهـبدايةـولهـهاية،ـفالزمانـُمشَتٌقـمنـاحركةـوالتغُر،ـواحركةـهاـبدايةـوهاـهاية،ـفهوـ
إماـُمشَتـٌقـِمنـتقديرـحركةـالشـمسـأوـمنـحركةـاأرض،ـأوـمنـحركةـالساعة،ـأوـ
ـبدايةـوهاية.ـفحنـقالـ ـيكونـها ـأن ـاحركاتـاـبد ـاإنسان،ـوكلـحركةـمنـهذه حركة
أبوـجعفر:ـ»دائمـباـانتهاء«،ـفمعنىـذلك:ـأنـدوامهـليسـدوامًاـزمانيًا،ـفالِقَدُمـوالدوامـ
وصفانـذاتّيانـيسلبانـاأوليةـعنـاهـواآِخريةـعنهـتعاى،ـإذنـالدوامـهوـدواُمهـبذاته،ـ
ـبأزمانـمتاحقة؛ـأنـالزمانـاـجريـعىـاهـجّلـشأنه،ـوقدمهـليسـمعناه:ـ وليسـمروَره

ـباـزمان.ـ ـبلـهوـموجود ـأزمان، أنهـموجودـمنذ
أوليته ا أول ها، ودوامه ا آخر له

ـدونـأنـيفهمـفلنـ ـَمنـيقرأ ـببعضـالفكرـوالتدبر،ـوأما ـُتدَركـفائدُها ـالقيود إنـهذه
ُيدِرَكـمعاَيـهذهـالقيودـولنـينتبهـها،ـواأعجبـِمنـهذاـَمنـاعرضـعىـهذهـالقيود،ـ
فلمـيفهمـهاـفائدة،ـففاتهـعلٌمـكبر،ـومقاصُدـجليلةـأرادهاـالطحاوي،ـفغابتـعنـهذاـ

امعرضـبجهله.ـ
قال الطحاوي: )ا يفنى وا يبيد(

هذاـتفصيلـللمعنىـالسابق:ـالفناء:ـهوـالعدمـوالذهابـواانقطاعـوالنفاد،ـأوـ
تفرقـاأجزاء.ـوجاءـيـ»امصباحـامنر«:ـ»باَدـَيبيُدـَبْيًداـوُبُيودًا:ـَهَلَك،ـويتعّدىـباهمزِةـ
فُيقاُل:ـأباَدُهـاهُـتعاى،ـوالبيداُء:ـالـَمفازُة«،ـوتطلقـعىـالفاةـسميتـبذلك؛ـأهاـتبيدـ
منـَحُِلها،ـوزادـيـ»اللسان«:ـ»باد...ـَبْيدوَدًة:ـانقطعـوذهب.ـوباَدـَيبيُدـَبْيدًا:ـإذاـهلك،ـ
وبادتـالشمُسـُبيودًا:ـَغَرَبْتـمنه.ـحكاهـسيبويه.ـوأبادهـاهـأي:ـأهلكه.ـويـاحديث:ـ
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ـ»نحنـاخالداُتـ ـالعن: ـأي:ـهلكواـوانقرضوا.ـويـحديثـاحور ـأهُلها ـباَد فإذاـهمـبِدياٍر

اـَنبيُد«ـأي:ـاـَهِلُكـواـنموت«.
ـالذيـوضحناه،ـوأنهـدائمـكذلك،ـفإنهـيلزمـمنـ ـاهـتعاىـقديمـبامعنى إذاـثبتـأَن

ـاحكمـازمـلزومًاـروريًاـعىـماـسبق.ـ ذلكـأنهـاـيفنىـواـيبيد،ـفهذا
ـإاـعىـمذهبـ ـالزمايـــعىـالتسليمـبوجودهـوهوـغرـموجود وذلك؛ـأنـالقدم
الدوامـ وكذلكـ اإمكان،ـ عامُةـ ــ للعامـ النوعيـ بالقدمـ لقولهـ تيميةـ وابنـ الفاسفةـ
الزماي،ـواممكنـاـبدـأنـيكونـفيهـإمكانيُةـالفناء،ـفاممكنـاـيقالـفيهـمطلقًا:ـإنهـاـ

ـله. ـيبقىـبإبقاءـغره ـبقيـفإنا ـإذا ـَيفنىـويبيد،ـولكنه ـإنه ـبل يبيد،
قال الطحاوي: )وا يكون إا ما يريد(

ـالذهابـ ـوالرود: ـيروُد، ـالطلب،ـمصدرـراَد ـوالرْوُد: ـِمنـ)َرَوَد(، اإرادةـمشتّقةـلغًة
وامجيء،ـيقال:ـراَدـيرود:ـإذاـجاءـوذهبـومـيطمئَن.ـ

ـتكونـمبةـوغرـمبة.ـ ـاإرادة ـثعلب: ـامشيئة،ـقال واإرادة:
ـأماـ ـللكلمة، ـوهذهـمصاديُق ـُتستعملـلغًةـيـامحبة،ـويـغرـامحبة، ـإنـاإرادة أي:

ـيظهر.ـ ـللغرـأوـم ـللرجيحـمطلقًا،ـسواءـظهر ـالطلبـامستلزم ـفهو معناها
ـاُمرَسُلـيـالتاسـالنُْجعِةـوطلبـالَكأـومساقطـالغيث. ـالرائد: ومنه

وجاءـيـ»لسانـالعرب«ـعنـاجوهريـوغره:ـ»واِإرادة:ـامشيئة،ـوأصلهـالواو،ـ
كقولك:ـراودهـأي:ـأرادهـعىـأنـيفعلـكذا.ـقالـالليث:ـوتقول:ـراَوَدـفانـجاريتهـعنـ
ـإذاـحاولـكُلـواحدـمنـصاحبهـالوطءـواجاع،ـومنهـقولهـ نفسها،ـوراَوَدْتهـهيـعنـنفسه:
تعاى:ـ﴿جئ حئ مئ ىئ﴾ـ]يوسف:ـ30[ـفجعلـالفعلـها.ـوراَوْدُتهـعىـكذاـُمراَوَدًةـ
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وِروادًاـأي:ـأردُته.ـويـحديثـأيـهريرة:»حيثـُيراِوُدـعَمهـأباـطالبـعىـاإسام«))( 
ـالسام:ـ»قدـواهـراودُتـ ـقالـلهـموسىـعليه ـُيراجعهـوُيراُده.ـومنهـحديثـاإراء، أي:

بنيـإرائيلـعىـأدنىـمنـذلكـفركوه«)2(.
فأصلـاإرادة:ـهوـالتوُجهـالنفسـوالرجيح،ـوُتطَلقـعىـبعضـاأفعالـالداّلةـ

عىـذلك.ـ
وعبارةـاإمامـالطحاويـامذكورةـمنـأَدِقـالعباراتـاموجودةـيـهذاـامتن،ـوقدـ

ـيعرفواـعظيَمـمعناها،ـوهذاـماـسنحاولـتوضيحه: ـأن ـبعضـالناسـدون يمُرـعليها
»يكون«ـهناـبمعنىـ»يوجد«؛ـأهاـ»كان«ـالتامةـالتيـمعناهاـالوجودـواحصول،ـ
ـفقوله:ـ»اـيكونـ ـأي:ـحصلـوثبتـيـاخارج، ـفمعناهـ»ُوِجَدـزيٌد« فإذاـقلنا:ـ»كانـزيد«،
ـنٌصـريحـيـأنـاإرادةـجبـأنـتتعلقـ ـيريد«،ـوهذا ـ»اـيوجدـإاـما ـيريد«ـمعناه: إاـما
تعُلقًاـتنجيزيًاـبكلـمكٍنـموجودـبالفعل،ـواـيكفيـإمكاُنـالتعلق؛ـكاـيزعمهـامعتزلة،ـ

ـبعضـامجسمة.ـ ـُيفَهمـمنـكام وكا
وهذاـامعنىـالذيـيقررهـاإمامـالطحاويـهوـعُنـماـيقررهـاأشاعرةـأهلـالسنةـ

أخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأيـسعيدـبنـامسيبـريـاهـعنه،ـكتابـمناقبـ  )((

اأنصار،ـبابـقصةـأيـطالبـ)3884(.ـوكتابـتفسرـالقرآن،ـبابـقوله:ـ﴿ک ک ک گ 
»صحيحه«،ـ يـ مسلمـ وأخرجهـ )4772(.ـ ]القصص:ـ56[،ـ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ـ
كتابـاأيان،ـبابـأولـاإيانـقول:ـاـإلهـإاـاهـ)39،ـ40(.ـومنـحديثـأيـهريرةـريـاهـ
عنهـ))4،ـ42(.ـوأخرجهـالرمذيـيـ»جامعهـالصحيح«ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـ
أبوابـتفسرـالقرآن،ـبابـومنـسورةـالقصصـ)88)3(.ـوقال:ـ»هذاـحديثـحسنـغريبـاـ

ـبنـكيسان«. ـإاـمنـحديثـيزيد نعرفه
أخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأنسـبنـمالكـريـاهـعنه،ـكتابـالتوحيد،ـبابـ  )2(

قوله:ـ﴿ڃ چ چ چ﴾ـ]النساء:ـ64)[ )7)75(.
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منـأنهـاـُيمكنـأنـُيوَجُدـموجوٌدـإاـبإرادةـاهـتعاى،ـفإرادةـاهـتعاىـمتعّلقةـباأمورـ

ـأوـحادثًا.  ـقديًا ـقديًاـوتنجيزيًا تعُلقًاـُصلوحيًا
ـأرادـ ـلو ـأنه ـأي: ـيسمحـبه، ـأنه ـإنـمعنىـ»أنـاهـمريدـلكلـيء«: ـأنـيقال: واـجوز
ـأنـبعضـماـمـُيردهـاهـ ـبمعنى: ـتعاىـسلبية، ـإرادته ـيؤولـإىـأن عدمـوجودهـماـُوجد؛ـأنه
امعتزلة،ـوهوـقولـباطل،ـوخالٌفـلقولـالطحاويـ بإرادةـغره،ـوهوـقولـ قدـيوجدـ
ـالكوَنـــأي:ـاحصولـوالوجودـــي اإرادة.ـومعنىـهذا:ـأنـكلـ كمـاـتراه؛ـأنهـحَرَ
ـبإرادةـ ـأمور ـبوجود ـامعتزلة ـكاـيقوله ـاهـتعاى، ـبغرـإرادة ـفاـيوجدـيء ـمراٌدـه، موجود

ـاهـتعاى.  ـبإرادة العبدـا
ـالنكتةـعزيزةـغالية. وهذه

وهذاـامعنىـالذيـوّضحناهـهنا،ـهوـمرادـالسلفـيـقوهم:ـ»ماـشاءـاهـكانـوماـ
شاءـمـيكن«،ـأوـ»ماـمـيشأـمـيكن«؛ـفإنهـتعاىـإذاـمـيشأـكونه،ـفإنهـيكونـقدـشاءـعدمه. 
قالـالبابري:ـ»معنىـاإرادةـعندناـهيـالصفةـالتيـتوجبـاختـصاصـامفعولـ
بوجهـدونـوجه،ـويـزمانـدونـزمان؛ـإذـلواـاإرادةـلوقعتـاممكناُتـيـوقتـواحدـ
عىـهيئةـواحدة،ـفلاـخرجتـامقواُتـعىـالراُدفـوالتوايـوعىـالنظامـوااتساق،ـ
ـالبالغة،ـكانـدلياًـعىـ ـاحكمة ـتقتضيه وعىـاهيئاتـامختلفةـواأوصافـامتباينةـعىـما
اتصافـالفاعلـباإرادة؛ـإذـوقوعـهذاـااختافـمـيكنـمنـاقتضاِءـذواها،ـفعُلمـأنـ

ـالفاعل.ـ ذلكـإرادة
وقوهم:ـ»اإرادةـشهوة«،ـفذلكـتلبـيسـمنهمـلنفيـالصفةـعنـاهـتعاى؛ـأنـ
الشهوةـإرادةـخصوصة،ـهيـإرادةـماـفيهـنفُعـامريد،ـواهـتعاىـغنٌيـمطلق،ـواـتكونـ

ـبلـربوبية«))(. ـاشتهاًء، إرادُته

»رحـالطحاوية«ـأكملـالدينـالبابري،ـص)4.  )((
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ـالسلفـ ـبنـكامـاأشاعرةـوكام ـالتامة ـاموافقة ـالتحقيقـوجود فتحَصلـمنـهذا

ـاهـتعاى. ـالطحاويـرمه ـاإمام وكام
ـفقدـروىـاهيثميـيـالزوائد))(ـعنـاحسنـ ـأصلـيـاحديثـواأثر، ـالعبارة وهذه
ـفقدـاحرَقتـ ـأدرْك ـفأتىـفقيلـله: ـمعـرجلـمنـأصحابـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص، ـكناـجلوسًا قال:
ـاحرَقت!ـ ـأدرْكـدارَكـفقد ـله: ـثمـجاء،ـفقيل ـاحرقتـداري،ـفذهب، ـثمـما داُرك!ـفقال:
فقال:ـاـواهـماـاحرقتـداري.ـفقيلـله:ـيقالـلك:ـقدـاحرقتـدارك،ـفتحلفـباهـماـ
ـإنـريـاه،ـهوـ ـإيـسمعتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»منـقالـحنـيصبح: احرقت!ـفقال:
ـااـهوـعليهـتوكلت،ـوهوـربـالعرشـالعظيم،ـما شاء اه كان وما ا يشأ ا  ـاله الذيـا
يكون، اـحولـواـقوةـااـباهـالعيـالعظيم،ـأشهدـأنـاهـعىـكلـيءـقدير،ـوأنـاهـ
ـمنـرـ ـأنـتقعـعىـاأرضـإاـبإذنه ـبالذيـيمسكـالساء ـأعوذ قدـأحاطـبكلـيءـعلًا،
ـيومئذـيـنفسهـواـأهلهـواـ ـير ـإنـريـعىـراطـمستقيم،ـم ـبناصيتها، كلـدابةـريـآخذ

ـاليوم. ـقلُتها ـيكرهه«،ـوقد مالهـشيئًا
ويـ»شعبـاإيان«ـبإسنادهـعنـابنـمسعودـقال:ـ»كُلـماـهوـآٍتـقريب،ـأاـإنـ
ـاهـاـماـ ـفإنـشاء ـالناس، ـأحد،ـواـَجِْدـأمر ـاهـلعجلة ـأاـاـَيعجُل ـليسـبآٍت، البعيدـما
ـالناس،ـاـُمقّربـ ـالناسـأمرًا،ـما شاء اه كان،ـولوـكره ـاهـأمرًا،ـويريد ـالناس،ـيريد شاء

لِـاـباعدـاه،ـواـمباعدـلِـاـقربـاه،ـواـيكونـيءـإاـباذنـاه«)2(.
وهذهـالرواياتـداّلةـعىـأنـماـيريدهـاهـتعاىـــاـمالَةـــحاصل،ـوبذلكـيبطلـ

ـاهـتعاىـاـيقع،ـكاـسنرى.ـ ـالبعضـمنـأنـبعضـماـأراده ماـيدعيه

ـأصبحـ)052)(. ـإذا بابـماـيقول  )((

ـامتقدمون،ـاـتأسيسـوتريعـ ـوماـكانـيفهمهـمنها ـأنـللكلمةـأصاً، واـيرـضعفهـأنـامرادـهنا ـ
قوها.

بابـيـحفظـاللسانـعاـاـحتاجـإليهـ)4452(،ـ)6:ـ440(.  )2(
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وهذاـاأسلوبـ»اـيكونـإا«ـأسلوبـحر،ـ»يكون«ـهناـمنـ»كان«ـالتـامة،ـ
ـاه،ـكلـماـ ـإاـماـيريده ـالوجودـواحصولـوالتحقق،ـوامعنى:ـاـيوجد وهيـتفيدـمعنى

ـاهـقدـوقع. ـالوجودـفهوـبإرادة هوـكائنـوموجودـوواقعـي
والباءـإماـسببية،ـأوـللمابسة؛ـفامعنى:ـإرادةـاهـسببـوجودـاموجودات،ـهذاـ
ـالعلاءـعنـهذاـ يستلزمـأنـكلـماـأرادـاهـعَدَمـُوُجوِدِهـفإَنهـاـيمكنـأنـيوجد،ـوُيَعِرُ
ـاهـبوجودـ ـاهـسبحانه،ـيعني:ـبمجردـتعُلقـإرادة امعنىـبقوهم:ـيستحيلـَتـَخُلُفـإرادة

ـيتخلفـوجوده.ـ يٍءـيـظرفـماـفيستحيلـأن
ـاإرادة.ـ ـبمفهوم ـالسنة ـأهُل ـيقصُدُه هذاـما

ـالصفةـ ـمّتصفًاـهذه ـيّتصفـاهـها،ـوبكونه ماـهيـاإرادة؟ـاإرادُةـعبارٌةـعنـصفة
يتُمـخصيُصـاموجوداتـأوـاممكناتـببعضـماـجوزـعليهاـمنـالصفات،ـأي:ـإنـاهـ

ـيريد. ـيّصصـاممكناتـبا ـباإرادةــ ـمنـحيثـهوـموصوٌف تعاىــ
اإرادة الرعية واإرادة الكونية

ـفاـجازـ ـببعضـماـجوزـعليه، ـــهي:ـصفٌةـخّصصـاممكَن ـــيـنفسـاأمر اإرادة
وجوُدهـعىـأكثرـمنـصورة،ـفإَنـاهـرباـيشاءـإجاُدهـعىـصورةـمعينةـمنـهذهـالصور،ـ
وحينئٍذـفاإرادةـهيـالتيـُخُصـاممكنـهذهـالصورةـدونـتلك،ـثمـالقدرُةـبعدـذلكـ

ـاإرادة. ـالتيـعيـّنتها ُتوجدهـعىـالصورة
هذاـهوـاأصلـيـاإرادة:ـأنـتكونـتكوينية،ـوإذاـكانتـاإرادةـتكوينية،ـفاـ

ـيتخّلفـبمعنىـأنـاـيقع.  ـأن ـيَقع،ـواـيمكن ـبهـاـيمكنـإاـأن تتعّلق
قالـالعامةـالغنيمي:ـ»واعلمـأنـاخافـيـمعنىـإرادتهـتعاىـكثر،ـوالقولـيـ
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تفصيلهـشهر،ـمعـاتفاقـامتكلمنـواحكاءـوميعـالِفرقـعىـالقولـبأنهـتعاىـمريد،ـ
ـقائمٌةـاـبمحّل،ـوعندـالكرامية:ـصفةـحادثةـقائمةـبالذات،ـ ـزائدة فعندـاجبائية:ـهيـصفٌة
وعندـرار:ـنفسـالذات،ـوعندـمققيـامعتزلة:ـهيـالعلمـباـيـالفعلـمنـامصلحة،ـ
ـإهاـ ـكاـقالـالسعدــ: ــ ـبالنظامـاأكمل،ـواحقـعندنا وعندـاحكاءـوالفاسفة:ـهيـالعلُم
صفةـشأُهاـالتخصيصـقديمةـزائدة،ـقائمةـبهـعىـماـهوـشأُنـسائرـالصفاتـاحقيقية؛ـ
أنـخصيصـبعضـاأضدادـبالوقوعـدونـالبعضـمعـاستواءـنسبةـالذاتـإىـالكّلـاـ
بدـأنـيكونـلصفٍةـشأُهاـالتخصيصـامتناعـالتخصيصـباـخّصص،ـوامتناِعـاحتياجـ

ـإىـأمرـمنفصل«))(. الواجبـيـفاعليته
واحقيقة:ـأنـسائـرـامذاهبـغرـمذهبـأهلـالسنـةـاـيقولونـبإثباتـإرادةـ
حقيقيةـهـتعاى؛ـأنـبعضهمـيرجعهاـإىـالعلم،ـوبعضهمـيقول:ـإهاـحادثة،ـوقولهـ
يستـلزمـاستحالةـااتصافـها،ـللزومـالدورـأوـالتسلسل؛ـأنـكلـحادثـفيحتاجـإىـ
مرّجحـلوجوده،ـواـمرّجحـهناـإاـاإرادةـوقدـُفرضـأهاـحادثة!ـوقدـوافقـابنـتيميةـ
ـالنوع،ـومعـ ـاأفرادـقديمة ـإهاـحادثة ـاإرادةـحادثة،ـولكنهـقال: ـالكراميةـيـكون هؤاء
ذلكـفهيـصفٌةـحادثةـهـتعاىـقائمةـبه،ـبناًءـعىـأصلهـالشاّذـبجوازـحلولـاحوادثـ
يـاهـتعاى،ـوجويزـالتسلُسلـيـالقدم،ـوأماـالفاسفةـوامعتزلةـفأرَجعوهاـإىـالعلم،ـ

ـإىـنفيـاإرادةـحقيقًة.ـ ـيؤول ـاإرادة،ـفقوهم ـليسـهو والعلُم
وأماـأهُلـالسنةـفهمـالوحيدونـالذينـأثبتواـلإرادةـحقيقَةـمعناهاـمنـحيثـإهاـ
صفةـقديمةـهـتعاى،ـفاـيصحـأنـيكونـهـتعاىـصفاتـحادثة،ـفالصفاتـكاات،ـ

وكااتـاهـتعاىـاـتكونـحادثة.ـ

ـالطحاوية«،ـص53. »رحـالعقيدة  )((
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ـاإرادةـ ـتتعلقـبه ـبعضـما ـإَن ـفهلـيمكنـأنـيقالـبعدـذلك: ـكانـاأمرـكذلك، وإذا

قدـاـيقع؟ـ
ـ ـيـاحاصلــ ـيقولـذلكـقائل،ـومنـيقوله،ـفإنهــ ـباـمى،ـفاـيصحـأن إذاـسّلمنا

ـباطل.ـ ـأنهـجعلـالصفةـصفتن،ـوهذا ـإىـنوعن،ـومعنىـذلك: ـاإرادة يقسم
وإناـيلزمـأنـجعلـالصفةـصفتن؛ـأنهـإذاـكانتـالصفُةـواحدًة،ـفإنـتعُلقهاـاـ
يكونـإاـعىـصورةـواحدة،ـولكنـقوله:ـإنـبعضـالتعُلـقاتـتقعـوبعضهاـاـيقع،ـ
ـإاـباختافـ ـليستـعىـصورةـواحدة،ـواختافـالتعّلقاتـاـيكون ـتعلقاها ـأن يعني:
ـأنـالصفاتـعندـأهلـ ـتعّددهاـيـذاها،ـومعلوم ـأي: ـنفسها، ـاختافـالصفة ـأي: امتعِلِق،
ـإذنـ ـفكاـأنـالذاتـاـتتعّددـفكذلكـالصفاتـاـتتعدد، السنةـواحدةـاـتتعددـيـالذات،

ـالسنة. ـأهل ـالقائلـباطاًـواـيستقيمـمعـقول يكونـقولـهذا
ـيطلقـ ـلفظـاإرادة ـإَن ـبلـأقول: ـالصفةـيـذاها، ـإننيـاـأعّدد ـقالـالقائل: ولكنـإذا

ـفيكونـيـاحقيقةـصفتانـاـصفةـواحدة.ـ عىـَمعنَين،
ـولكنهـيستلزمـ ـباـألزمناهم، ـفهوـتسليمـمنه ـماـمى، ـالكامـاـيردـعليه ـهذا أقول:
إثباَتـصفةـزائدةـعىـاإرادة،ـومعلوٌمـأنـإثباتـالصفاتـاـجوزـأنـيقومـعىـأموِرـ

ـثابتة.ـ ـإاـعىـأصول ـبلـاـيقوم متملة،
وبالتاي؛ـفإنناـنسألـهذاـالقائل:ـهلـثبتـلديَكـــعىـالقطعـــأنـلفظـ»اإرادة«ـ
يصدقـعىـصفتنـاثنتنـاـعىـصفةـواحدةـفقط؟ـفإنـقال:ـنعم!ـفإنناـنطالبهـباإتيانـ

ـيريد.ـ بإيرادـدليلـنقيـثابٍتـيـنفسه،ـوثابٍتـيـدالتهـعىـما
واـنسلمـلهـباـيريدـإاـبعدـإثباتـأنـلفظـ»اإرادة«ـيـموردهـالذيـحضـره،ـاـ
يمكنـأنـيدّلـعىـنفسـمعنىـاإرادةـاأصي،ـوهوـمعنىـالتخصيصـوالتكوينـالذيـ

اـحتملـالتخلف.ـ
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ـتتعّلقـ ـيدلـقطعًاـعىـصفة ـبلفظـاإرادة ـامعنىـامراد ـثبتـمنـالنصـأن ـإذا ـإنه أي:
بيء،ـويمكنـخُلفـماـتتعلقـهيـبه،ـفإنناـنسّلمـلهـباـيقول،ـوهذاـيـنفسـالوقتـاـ
ـالصفات،ـبلـنقولـها،ـولكنـاـنثبتـصفًةـعىـااستقالـ يضرنا؛ـأنناـاـنمنعـتعّدد

ـثابتـاـيتزعزع. إاـبدليل
ـأنهـمطالبـبأمور:ـ فاحاصل:

ـاهـ ـيريده ـأنـما ـبمعنى: ـاإرادةـيـذاهاـاـتتكثرـمتعّلقاها، ـينّصـعىـأَن ـأن اأول:
ـيتخلف.ـ اـيمكنـأن

الثاي:ـأْنـيكونـهذاـالنُصـامّدعىـاـُيمكنـأنـيرادـبهـنفسـامعنىـاأصيـمنـ
اإرادة،ـأي:ـاـحتملـملهـإاـعىـمعنىـثان.ـ

ـباطلة. ـأمور ـامّدعاة ـالثانية ـالصفة ـأنـاـيرتبـعىـإثباتهـهذه الثالث:
وبعدـذلكـكلهـاـيصحـأنـيكونـقولهـمبنيًاـعىـأصلـكٍيـغرـمقبول،ـكحدوثـ

صفاتـيـذاتـاهـتعاى.
ـُيرّد. ـيقول،ـوإاـفإنه ـبا ـيسلم ـأن فإذاـصحـذلكـفيمكن

أَنـاإرادةـتنقسمـإىـ هذهـكانتـمقدمةـكلية،ـومهيدًاـمناقشةـبعضـمنـادعىـ
ـالرعية.ـ ـباإرادة ـوالثاي:ـساه ـالكونية، ـباإرادة قسَمنـوتتنوعـإىـنوَعن،ـأحدما:ـساه
وجعلـلكلـقسٍمـخصائَص،ـوسوفـننقلـنَصـكامهمـونبارـبتحليلهـبعدـذلك،ـ

وبيانـماـفيهـمنـإشكاات.
فمنـقال:ـيمكنـأنـتتعّلقـإرادةـاهـبيٍءـثمـاـحصلـهذاـاليء،ـفإنهـاـيدريـ

ـالسنة. ـأهل أّنـيـكامهـخلاً،ـوأنهـهذاـيالفـعقيدَة
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ـقراءيـلبعضـالكتبـ ـولكنـأثناء ـامعنى، مـأجدـأحدـمنـأهلـالسنةـخافًاـيـهذا
وجدتـبعضـالناسـيقولون:ـاإرادةـنوعان:ـنوٌعـهوـماـذكرناهـويسّمونهـإرادةـكونية،ـ
ـأنهـكانـاأصحـأنـ ـالرعية،ـمع ـاإرادة ـالثايـيسمونه ـإهاـاـتتخّلف،ـوالنوع ويقولون:
يقولوا:ـإرادةـالتريعـوإرادةـالتكوين،ـوإنـوصفوماـهاـفقالواـالتريعيةـوالتكوينيةـ

فاـإشكال.
قالـابنـأيـالعزـالتابعـابنـتيميةـوابنـقيمـاجوزية:ـ»وامحققونـمنـأهلـالسنةـ
أمريةـ دينيةـ وإرادةـ َخلقية،ـ كونيةـ قدريةـ إرادةـ نوعان:ـ اهـ كتابـ يـ اإرادةـ يقولون:ـ
رعية،ـفاإرادةـالرعيةـهيـامتضمنةـللمحبةـوالرى،ـوالكونيةـهيـامشيئةـالشاملةـ

جميعـاموجودات«))(.
ـأنهـينصـفيهـعىـماـيي: ـنظرناـيـكامهـلرأينا ـاّدعاه،ـولو هذاـهوـما

أواً:ـاإرادةـــمنـحيثـماـهيـــصفةـهـهاـنوعان،ـويَدعيـأنـذلكـمذكورـيـ
القرآن.ـ

ثانياً:ـالنوعـاأول:ـإرادةـقدريةـكونيةـخلقية،ـأي:ـإرادةـهيـعينُهاـالقدرـوالكونـ
ـيتمـذلك.ـ ـأوـها ـاأمرـوالرعـوالدين، ـإرادةـهيـعينُها ـيتّمـذلك.ـوالثاي: ـأوـها واخلق،

ـتتضمنـامحبةـوالرى. ـالرعية ـاإرادة ثالثاً:
ـفيهـمفاسُدـعديدٌة. ـالكام وهذا

أواً:ـقوله:ـإنـاإرادةـنوعان،ـيلزمـعىـذلكـأنـاإرادةـمرَكبةـمنـأمرين،ـأوـإنـ
ـأنواٌعـحتـجنس،ـوماـ ـالنوعنـاللذينـماـصفتانـهـتعاىـمرَكبان،ـوذلك؛ـأها هذين

كانـكذلكـفهوـمرّكبـقطعًا.ـ

ـالطحاوية«،ـص6)). »رحـالعقيدة  )((
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ومعلومـأنـالركيبـاـجوزـعىـاهـتعاىـواـعىـصفاته،ـكاـعليهـإماُعـأهلـ

ـالسنة. ـأهل ـلكام ـابنـأيـالعزـخالٌف ـالذيـقاله ـالكاُم ـإذنـهذا السنة،
ـللتفريقـبينهاـوبنـاأوى،ـ ـفاـوجه ـالدينـيتمـها، ـأَن ـبالثانية: ـإذاـكانـقصده ثانيًا:
ـالـُمنزلـعىـاأنبياءـوامشتملـعىـاأوامرـ ـالكام ـالدينـالذيـهو ـأن فإنـحاصلـذلك:
والنواهيـوالتريعات،ـمكَونـباإرادة،ـفالدينـــكاـمىـــجعٌلـووضٌعـإهٌي،ـأي:ـ

ـله. مراد
فامعنىـإذنـراجٌعـإىـالذيـساهـبالنوعـاأولـمنـاإرادة،ـوهيـالتكوينية،ـفاـ

وجهـللتفرقةـبينها.ـ
ـبداهة.ـ ـباطل ـاإرادةـعنـالدينـفهذا ـالثايـمن ـالنوع وإذاـكانـقصدهـأن

ـاحتالـآخر،ـ ـبعضـصفاته،ـواـيوجد ـبلـمنـلوازم ـباه، ـقائمة فالدينـليسـصفة
ـالتقادير. ـباطٌلـعىـكل إذنـفكامه

ثالثًا:ـالذيـيدلـعىـأنهـأرادـالركيب،ـأي:ـأنهـيريدـبأنـاإرادة:ـعبارةـعنـمعنىـ
مركبـــأوـعىـاأقّلـالنوعـالثايـمنهاـعبارةـعنـمعنىـمركبـــهوـقوله:ـبأنـاإرادةـ
ـأنـالتضُمنـمعناه:ـهوـاشتالـاليءـعىـغرهـ ـتتضمنـامحبةـوالرى،ـومعلوم الرعية
اشتاَلـالكِلـعىـاجزء،ـوهذاـهوـعنـالركيب،ـفاأمرـاأولـهوـاإرادةـبامعنىـالذيـ

ـالرضاـوامحبة.ـ ـالتخصيص،ـوالثايـعنده وضحناهـسابقًا،ـوهوـصفةـها
وإذاـأرادـبالتضّمنـمعنىـاللزوم،ـفهوـزيادةـعىـكونهـاستعااًـغلطًاـللكلاتـ
خصوصًاـبعدـاستقرارـامصطلحات،ـفإنهـيستلزمـأيضًاـالركيبـلإرادة،ـأوـكونـأحدـ
نوَعيهاـمركبًا؛ـأنهـقالـبأنـامحبةـازمٌةـعنـمعنىـالنوعـالثايـها،ـوليستـازمةـعىـ
ـنوعانـعنده،ـ ـأها ـالنوعـاأولـغرـامعنىـالثاي،ـوبا ـيستلزمـكوَن امعنىـاأولـها،ـوهذا
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فبينهاـأمرـمشرك،ـواختافـاللوازمـبينها،ـفيجبـوجودـأمٍرـزائدـيـأحدماـــعىـ

ـيستلزمـكونهـمرّكباً. ـعىـالثاي،ـوهذا اأقلــ
ـقوله. ـالتيـتلزم ـبعُضـامفاسد هذه

ـالشارحـتابٌعـوٌيـابنـتيميةـوسائٌرـعىـمذهبه،ـ ـأنـهذا ولكنـاـبدـأنـنوضحـهنا،
ـفقولهـبركبـالصفاتـغرـبعيدـ ـأنـابنـتيميةـمّسمـقائلـبركيِبـذاتـاهـتعاى، ومعلوم
عنهـإذن!ـوهذاـفإنـكامـهذاـالرجلـموافقـمذهبه،ـولكنهـخالفـمذهبـأهلـالسنة،ـ

وباطلـيـنفسـاأمر.
وأماـقوله:ـ»وامحققونـمنـأهلـالسنةـيقولون...ـإلخ«،ـفمعنىـهذاـأنـاإمامـ
الطحاويـليسـمنـامحّققن؛ـأنهـمـيذكرـهذاـالتقسيم،ـومـيعتمده،ـوقدـاعرضـعليهـ
ـامحّققـدونـذاك،ـوهوـ ـأنـالطحاويـهو ابنـأيـالعّز؟ـهذاـعىـرأيـالشارح،ـولكنـاحّق

اموافقـأهلـاحِق.
كيفـُيتعّقلـوكيفـُيتصورـأنـاإرادةـالتيـهيـصفةـيتصفـاهـهاـهاـنوعان؟ـ

ـأحدماـعنـاآخر! ـالنوعنـيتلُف ومعروفـأن
ـأكتفيـباإشارات:ـماـمعنىـ ـُأَدِقـَقـيـالعباراتـتدقيقًاـكبرًا،ـولكن ـأن أناـاـأريد

ـأيـحتويـعىـامحبةـوالرى. »متضمنة«؟
معنىـهذا:ـأنـالنوعـاأولـاـحتويـعىـامحبةـوالرى،ـويعنيـأيضًا:ـأنـالنوعـ
الثايـــباإضافةـإىـاحتوائهـعىـامحبةـوالرىـــحتويـعىـمعنىـآخرـهوـعنـامعنىـ
امحتويـيـاأول،ـويصبحـحاصلـاإرادةـالرعيةـاأمريةـإرادةـمركبة،ـوليستـإرادةـ
واحدة،ـبلـإرادةـمنـمعنين:ـالتكوينـوامحبة،ـومموعـهذينـاأمرينـسَمْوهـ»اإرادَةـ

عَيةـاأمرية«. الَرْ
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ـالَتـكوين،ـوكذلكـ ـَيـتُِم ـ»الَتكوينَية«؛ـأنهـها ـأنـاأصحـأنـُيَسُموها سنرىـاحقًا
إجادـ إرادةـ أي:ـ لإرادة،ـ وصفًاـ ليستـ أهاـ تريعية؛ـ يقال:ـ أنـ اأصحـ الرعيةـ
يقال:ـ أنـ دقةـ واأكثرـ إرادةـغرـرعية!ـ هناكـ أنـ منهاـ يلزمـ التريع؛ـأنـ»رعية«ـ
إهاـإرادُةـتكويٍنـوإرادةـتريٍع،ـفاإرادةـواحدة،ـولكنهاـأضيفتـإىـبعضـماـرجحْتُهـ

ـيمكنـأنـيكونـبحسبـااعتبار.ـ ـبالوجود،ـوالتكثر وخصصته
ـنحّللـعبارَهمـكاـقالوهاـهم.ـ عىـكّلـحالـدعنا

ـالشاملةـجميعـاحوادث«))(. ـاحنفي:ـ»والكونية:ـهيـامشيئة ـابنـأيـالعِز قال
ـالكونيةـاـخافـعليها،ـوقدـوردـيـحوايـمئةـوأربعنـموضعًاـ بالنسبةـلإرادة

يـالقرآنـمشتقاتـاإرادة.
ـالتيـاـ ـاأول ـالنوع وَحَسَبـقوهم:ـإنـمئةـوأربعنـموضعًاـتدلـعىـاإرادةـمن

ـأهلـالسنة. ـيّتفقونـمع ـاإرادةـعنها،ـوهمـهذا ـتتعلقـبه يتخلفـفيهاـما
ـالثايـمنـاإرادة؟ ـالنوع ـفاـهيـاآياتـالتيـاستنبطواـمنها فإذاـكانـاأمرـكذلك،
ـالرعية(؟ـسنوردـ ـ)أي: ـامعنىـالثايـلإرادة ـمنها ماـهيـالنُصوصـالتيـاستنبطوا

ـالنوعـمنـاإرادة:ـ ـالعّزـهذا ـابنـأي ـالتيـفهمـمنها ـالنُصوَص ـيي فيا
اآياُتـالتيـيستـشهدونـهاـحوايـمسـآيات،ـقالـابنـأيـالعز:ـ»وأماـاإرادةـ
الشـرعيةـاأمريـة،ـفكـقولهـتعاى:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾ـ

]البقرة:ـ85)[،ـ﴿ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   * ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ 

»رحـابنـأيـالعز«،ـ)):ـ79(.  )((
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﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  26-28[،ـ ]النساء:ـ
]الـائدة:ـ6[،ـ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڑ ڑ ک﴾ـ

ک ک ک﴾ـ]اأحزاب:ـ33[«))(.
ـالتكوينيةـفاـخافـبينناـوبينهمـفيها. ـآياتـتدُلـعىـاإرادة أماـماـذَكرهـمن

وقبلـأنـنناقشـاستداَهمـهذهـاآياتـالتيـزعمواـدالتهاـعىـالنوعـالثايـمنـ
ـباإرادةـ ـامنعمـمصطفىـحليمةـ)أبوـبصر(ـيـماـساه ـَنَصًاـقالهـعبد ـلكم اإرادة،ـسأورد
الرعية،ـلتعرفـبشاعةـقوهم،ـوذلكـيـتلخيصهـلكامـابنـأيـالعزـاحنفي،ـوكلهمـ

ـأمريةـرعية«: ـتعليقًاـعىـقوله:ـ»وإرادةـدينية يستقونـمنـمربـواحد،ـفقدـقال
»هذاـالنوعـمنـاإرادةـقَضتـحكمةـاهـتعاىـأنـتتخّلفـأحيانًا،ـولكنـبإذنهـ
وعلمهـوإرادته«)2(،ـوهذاـالقولـبشع،ـفكيفـيقول:ـإَنـإرادةـاهـتعاىـتتخّلف،ـأي:ـاـ
ـالسنةـ ـنفسه؟!ـوكيفـيتوافقـذلكـمعـإطاقـأهل ـأحيانًا،ـوذلكـبإرادته حصلـمتعلقها
قاطبةـكاـأرناـلكـسابقًا:ـ»ماـشاءـاهـكانـوماـمـيشأـمـيكن«ـأي:ـوماـشاءـعدمـكونهـمـ

يكن؟!ـ
يدعيـ القائلـ تتخلف،ـوهذاـ أنـ يمكنـ اهـاـ إرادةـ أّنـ ينُصـعىـ هذاـ فقوهمـ
أنـإرادتهـيمكنـأنـتتخّلف؟!ـوهذاـيثبتـلكـأنـكامهمـخالفـلكامـأهلـالسنة،ـ
وخالفـلكامـالطحاوي،ـوإنـتسرواـخلفـَوْضِعـروٍحـعىـعقيدته،ـولكنهمـيـ

احقيقةـخالفونـلهـيـأصوٍلـويـفروع،ـكاـرأيتـوكاـسرى.

»رحـابنـأيـالعز«،ـ)):ـ79- 80(.  )((

يـحاشيةـص65.  )2(
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الكامـأولـوهلةـيستنكره!ـكيفـتكونـ إذاـقرأـهذاـ الفطرةـ السويـ اإنسانـ
ـيقعـوحصل،ـ ـفأحيانًا ـيتخلف، ـالرجيحـولكنـتعُلقها ـ»اإرادة«ـمنـشأها صفةـهـاسمها
ـاهـ ـأراده ـأنـليسـكلـما ـامعتزلة،ـوهو ـنفسـمفهوم ـأليسـهذا وأحيانًاـاـيقعـواـحصل؟
ـ»واـيكونـإاـ ـالطحاويـنفسه: ـأهلـالسنة؟ـأاـيالفـكام ـمفهوم يقع؟ـأاـيالفـهذا

ـبإرادتهـعىـحدـكامه؟ـ ـثمـكيفـتتخلفـإرادته ـيريد«؟ ما
هذهـالتناقضاُتـإناـوقعـفيهاـمنـحيثـإنهـأخذـبمصطلٍحـليسـبصحيحـوقالـ
بلوازمه،ـفوجبـأنـيزدادـظهوُرـبطانـكامه،ـولكنهـلغرقهـيـبحرـابنـتيميةـوتاميذهـ

مـيلتفتـإىـكّلـذلك.
ـبتلكـاآيات:ـ نناقشـاآنـاستداَهم

اآيةـاأوى:ـقولهـتعاى:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾:ـقبلـ
ـلكيـنفهمـمعناها.ـ ـبحسبـسياقهاـيـالقرآن، ـنوردهاـكَلها ـاآية ـنتكلمـعىـهذه أن

قالـاهـتعاىـيـسورةـالبقرة:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ې﴾ـ ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

]البقرة:ـ85)[.
هذاـالسياقـسياُقـتريعـالصيامـوغرـذلك،ـأليسـيـأحكامـالصيامـخفيفات؟ـ
هلـأرادـاهـهمـيـهذاـاآيةـنفسـحصولـاإفطارـأمـتريعـاإفطار؟ـاـيشكـعاقٌلـ
ـاهـهوـ ـاإفطارـيـبعضـالظروف،ـفاليرـالذيـأراده ـاهـتعاىـإناـهوـتريع يـأنـمراد

التريعـنفسه.ـ
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فحاصلـاآية:ـإنـاهـيريدـبكمـالتشـريعاتـاليسيـرةـوليستـالصعبة،ـوحنـ

أرادـاهـأنـيّرعـلناـتريعًاـيسرًا:ـأمـيقعـتريُعه؟ـفاـخلفـإذن.
ـهناـهوـفعُلـاإنسانـللير،ـوهوـأنـيفطرـ تَوَهمـابُنـأيـالعزـأَنـامقصودـبالُيْرِ
اإنسان،ـوهذاـقالـبتخلفـاإرادة،ـولكنـفهَمهـهذاـغلط،ـفاـمالـإذنـللقولـبأَنـ
هناكـتريعاٍتـخّلفتـعنـإرادةـاه،ـالذيـقدـاـيقعـهوـالتزاُمـالناسـباـأَمَرُهُمـاهـ
سبحانهـبه،ـوليسـالتزامـالناسـباـأرادهـاه،ـفالذيـأرادهـاهـإنزاُلـالريعة،ـوكلـماـ
أرادـاهـإنزاَلهـنزل،ـولكنـقدـيتخلفـالناُسـعنـالتزامـهذهـالرائع،ـوأماـالتزامـالناسـ
بالريعة،ـفقدـأمرـبهـاهـتعاىـومـُيِرده،ـبلـأمرـبه،ـولوـأرادهـفمنـذاـالذيـيملكـأنـ

ـاهـتعاىـوإرادته.ـ ـاجبار؟ـوفرقـكبرـبنـأمر يتخلفـعنـإرادة
فقولهـتعاى:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾:ـالـمقصودـمنـ
اليرـوالعر:ـالتكاليفـالتيـهيـيسرة،ـفالتكاليفـــأي:ـاأوامرـوالنواهيـــالتيـ
كّلفناـهاـاهـتعاىـيـالريعةـهيـير،ـوليستـبعسرة.ـفإنشاءـهذهـاأوامرـالطالبةـ

ـاهـتعاى.ـ ـأرادُه لأفعالـوالتكليفاتـاليسرةـهوـما
ومعلوٌمـأنـهذاـاإنشاءـمنـنوعـالتكوين،ـأي:ـخصيصـاممكنـببعضـماـجوزـ
ـلإرادة،ـخصوصًاـ ـوامحبةـمغايرٍة ـالرضا ـأخرىـاسُمها عليه،ـواـيتوقفـعىـوجودـصفٍة
ـالنوعـاأولـاـالثاي،ـ ـإاـالتريحـباإرادة،ـوامعلومـمنـاإرادةـهو أنهـاـيوجدـيـاآية
ـبه،ـفاـموجبـعىـافراضـ ـويتمـمعناها ـدامـقدـجازـأنـحملـاآيةـعىـامعنىـاأول، وما

ـلإرادة.  وجودـمعنىـآخر
ـاهـتعاىـلهـ ـيدلـعىـمبة ـبه، ـنفسهـمنـحيثـهوـمأمور ـالتريع ـأن ونحنـاـننكر

ـنحنـفيه. ـآخرـغرـما ـالعاملنـاملتزين،ـوذلكـأمر ـبأفعال ـبه،ـواعتداده ورضاه
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ولكنـالذيـبعثـهؤاءـعىـاّدعاءـوجودـمعنىـآخرـلإرادةـهوـعدُمـفهمهمـ
مدلولـاآية،ـفإنـاهـتعاىـقال:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾،ـفامرادـهوـالير،ـبامعنىـ
الذيـذكرناهـوهوـماـيدلـعليهـسياقـاآيات،ـوهذاـاليرـأرادهـاهـمابسًاـلنا،ـفالباءـ

ـلناـاـلغرنا.ـ ـتريعًا ـبجعله أدنىـمابسة،ـوهذاـحاصٌل
ومعلومـأنـكلـهذهـامعايـداخلٌةـحتـالتكوينـوالتخصيص،ـفاـداعيـافراضـ

وجودـصفةـإرادةـونوِعـإرادةـآخَرـغِره.
ـالنساء:ـ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ـتعاىـيـسورة ـقوله ـالثانية: اآية
گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  گڳ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې   * ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ 

وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾ـ]النساء:ـ26-25[. 

ـللفعلـ﴿ۇ﴾؟ـ ـبه أينـامفعول
عىـقولـالكوفيـن:ـ﴿ـې﴾ـالامـبمعنىـ»أْن«:ـيصبحـحاصلـالـمعنى:ـ
ـاهـالبياَن....ـ«،ـ ـأيـ»يريد ـامؤولـمنـ»أنـيبن«ـمفعوٌل: ـفامصدر ـاهـأنـيبن....«، »يريد

ـالريعة.ـ ـبإنزال ـالبيانـوقعـقطعًا ـاه؛ـأن ـيتخلفـمراُد ـالقولـم وبناًءـعىـهذا
وأماـالبريونـفقدـقالوا:ـالامـماـدامتـيـأصلـاللغةـللجّرـفاـتأيـللنصب،ـ
هذهـ هكذا:ـ﴿ې ې﴾ـ السياقـ بحبسـ ُيَقَدرـ وامفعولـمذوفـ الغاية،ـ لبيانـ فهيـ

ـيَتَخَلْف. التريعاتـ﴿ـې ى﴾،ـوالبياُنـَوَقَعـوم
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﴿وئ وئ﴾ـمعطوفـعىـ﴿ې ى﴾،ـأي:ـويـريدـاهـأنـيتـوبـ
ـمعناها:ـالرجوعـوالعودة،ـ ـيـأصلـاللغةــ عليكم،ـفهلـوقعتـالتوبةـأمـمـتقع؟ـالتوبةــ
قالـالفروزآبادي:ـ»تابـإىـاهـَتْوبًاـوَمتابًاـوَتاَبًةـوَتُتْوَبًة:ـرجعـعنـامعصية،ـوهوـتائبـ
ـأوـرجعـعليهـ ـإىـالتخفيف، ـبهـمنـالتشديد ـأوـرجع ـللَتوبة وتواب،ـوتابـاهـعليه:ـوَفقه

بفضلهـوقبوله«.
وحرفـاجرـالذيـُعـّديـبهـالفعلـ»تـاب«ـهوـ»عى«،ـنحو:ـرجعـعىـفانـ
بالفضل،ـوالفضلـإماـبمعنىـالقبولـأوـالتريع،ـفهلـالفضلـهذاـامعنىـَخَلَف؟ـمنـ

ـيَتَخَلْف.ـ الواضحـأنهـم
فهذهـاآيةـتفّسـرـنفسها،ـواحظـاأسلوبـالذيـأوردـاهـتعاىـاآيةـبه،ـفـقدـ
ـأوـ ـالتريع ـإنشاء ـيريد ـتعاى:ـ﴿ې ې ې ى﴾ـفامفعولـمذوف،ـوتقديره: قال
التريعـعينهـليبنـلكم،ـفالتريُعـللبيان،ـوهذاـحاصٌلـبالفعلـباإرادةـالتكوينية،ـواـ
ـفالامـيـقوله:ـ﴿ـې﴾ـ ـتريعية، ـإرادة ـاسمه ـآخَر، ـإرادة يوجدـمسِوغـافراضـنوع

للعاقبة.
ـالعزـمردـخيالـووهم.ـ ـابنـأي فاحاصلـمنـهذاـكله:ـأنـماـقاله

اآيةـالثالثة:ـقولهـتعاىـيـسورةـالنساء:ـ﴿ ې ې ې ى ى ائ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   * ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   * ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٹ ٹ﴾ـ]النساء:ـ28-26[.
ووجهـالكامـفيها،ـشبيهـباـقلناهـيـاآيةـالسابقة،ـوأَماـمعناها:ـيريدـاهـيرجعـ
َيْثُبْتـيـ عليكمـبالفضل،ـأوـبَقبولـأوبتكمـورجعتكمـإذاـتبتم،ـفاهـيريدـالَقبول،ـأمـ

ـبى. ـنصوحًاـفاهـيقبلها؟ ـأَنـمنـتابـتوبة الرع
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يمكنـأنـيكونـهذاـالقسمـمنـاآيةـخطابًاـللطائعيـن؛ـأنهـليسـميعـالناسـ

يتوبون،ـحتىـاـيقولـقائل:ـهناكـكفارـاـيتوبون.ـ
وبقيةـاآية:ـ﴿پ پ پ پ﴾ـمقابلـللقسمـاأول:ـالذينـاـ

يتبعونـالشهوات.
اأصلـيـكلمةـ»تاب«ـيـاللغة:ـ»رجع«،ـو»تابـعى«ـأي:ـ»رجعـعى«،ـفاهـ
يتـوبـعىـالعبـادـبمعنى:ـيرجعـعليهمـبالفضلـوالتخفيـف.ـواهـيريدـــيـاآيةـ
الكريمةـــأنـيتوبـبمعنى:ـيريدـأنـيرجعـبالفضلـوالتخفيفـعىـعباده،ـوهذاـاأمرـ
ـاأمرـقدـاـحصل؛ـ ـإنـهذا ـأنـيقال: ـفاـجوز ـتعاى، ـبالفعلـاـيتخلفـعنـإرادته حاصٌل
ـفهذاـهيـأصلـالفضل.ـ ـالريعةـواأحكام، أنـفضلـاهـتعاىـقدـحصلـبالفعلـبإنزاله
وأماـامعَلقـعىـتوبةـالعبادـأنفسهم،ـفهذاـقدـحصلـإذاـحصلتـتوبُتهم،ـوقدـاـ
حصلـإذاـمـحصل،ـفهوـمنـبابـالرطـوالتعليق،ـوليسـمنـبابـاإخبارـباحصولـ

ـمتعلقها. ـإنهـخلفـوقوعه ـلكيـيقال: بالفعل،
إذنـفهذهـاآيةـأيضًاـُيفهمـمعناهاـبناًءـعىـامعنىـاأصيـلإرادة،ـفاـداعيـإذنـ

افراضـنوٍعـآخرـمنـاإرادة.
ـبتوبةـاهـعليهمـهوـَقبولهـتوبتهمـوإنعامهـعليهم،ـومعلوٌمـ وقدـيقولـقائل:إنـامراَد

ـالناسـبلـلبعضهم.ـ أنـهذاـاـيكونـجميع
فاجواب:ـأنـالتوبةـالصحيحةـُموٍجبةـللقبول،ـفمهاـحصلتـالتوبةـمنـواحدـ

وجبـقبولـهذهـالتـوبة،ـفاـخُلفـإذن،ـقالـتعاى:ـ﴿ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
]هود:ـ3[،ـ﴿ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ې ې﴾ـ
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وئ  ەئ  ەئ   ﴿ 52[،ـ ]هـود:ـ حئ﴾ـ جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ 
حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب ﴾ـ]هود:ـ)6[،ـ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ﴾ـ]التحريم:ـ8[. 
وأيضًا:ـفإنـامخاَطبنـليسواـالناسـمطلقًاـبلـهمـامّتبعونـللريعة؛ـبدليلـمقابلتهمـ
ـفامخاَطبونـيـاآيةـهمـغرـمتبعنـللشهوات،ـوهؤاءـ بـ﴿پ پ پ﴾،

ـيتفضلـعليهم،ـوهذاـاـيتخلف. ـبمعنى: ـيتوبـاهـعليهم ـأن ـبَد ا
فاحاصلـإذن:ـأنـهذهـاآيةـأيضًاـيمكنـفهُمهاـبدونـاحاجةـإىـافراضـنوٍعـ

جديدـلإرادة.ـ
ـالواردـيـبقيةـ ـمعنىـاإرادة ـلسياقـاآيات،ـوموافٌق ـالفهمـموافٌق ـفإنـهذا وأيضًا:

ـترى. ـللقرآنـمنـوجوٍهـعديدةـكا ـنوعـجديدـهاـفيهـخالفٌة آياتـالقرآن،ـفادعاء
وكذلكـقولهـتعاىـيـآخرـاآية:ـ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾،ـفالتخفيفـواقعـ

ـاه. ـيتخّلفـواـجوزـخُلفهـعنـإرادة ـتعاىـالريعة،ـفلم ـبإنزاله بالفعل
اآيةـالرابعة:ـقولهـتعاىـيـسورةـامائدة:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٺ ٺٿ ٿ ٿ  ٿ ٹٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ﴾ـ]امائدة:ـ6[. 
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﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـأي:ـيـالتريع.ـ﴿ڍ ڍ﴾،ـ

ـالتريعـموجودًا. أي:ـدائًاـاـيريد،ـماـدام
ثمـقال:ـ﴿ڈ ژ ژ ﴾،ـأي:ـيريدـبإنزالهـهذاـالتريعـليرتبـعليهـ
وصولكمـإىـالطهارة.ـهلـامراُدـوقوُعهـبالفعِلـالتطهُرـأمـالتريع؟ـامراُدـالتريع؛ـكاـ
ـالتابعةـإرادةـ ـمرتبًاـعىـالطهارة ـبلـجعلتُه ـبالتطهرـمبارة، ـومـتتعلقـاإرادُة هوـظاهر،
اإنسانـوكسبه،ـفامعنى:ـاهـيطّهركمـبالتزامـهذاـالتريع،ـوهذاـاـيتخّلف!ـوالتطهرـ
ـالتزامهمـ ـلعدم ـفهذا ـلبعضـالناس، ـفإنـمـحصلـالطهارُة ـبالريعة، يكونـبرطـاالتزام

بالتريع.ـ
ـيريدـاهـهذهـالتريعاتـالتيـأنزها،ـأنـجعلـعليكمـحرجًا،ـ فيصرـمعنىـاآية:ـما
وُيشِدَدـعليكم،ـولكنـيريدـهذهـالتريعاِتـليتبعهاـتطهركمـإنـالتزمُتمـهاـومـخالفواـ

أوامرها.ـ
فالـمرادـبالفعل:ـهوـإنزالـالتريع،ـاـالتطهر،ـبلـالتطهُرـهوـغايةـالتريع،ـ
وحصولـالغايةـمرّتبـعىـالتـزامـالناسـباأحكام،ـإذنـاـيوجدـخُلٌفـللمرادـهناـ

ـاإرادةـعىـنوٍعـإرادةـيصُحـخلفهـمهاـكانـمعناها. أيضًا،ـواـجوزـملـهذه
ـوقدـوقعواـيـنفسـ ـالشيعُةـعىـاأئمة، ـالتيـاحتجـها ـنفسـنمطـاآيةـاأخرة هذا

ـاآتية! ـاآية اإشكالـيـفهم
اآيـةـاخامسـة:ـقـولهـتعاى:ـ﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   * ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ 
گ   * ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
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هذهـاآيةـمنـجنسـاآيةـالسابقة،ـوماـقيلـيـتلكـيقالـهنا!ـواحظـأنـمفعولـ
ـإنزالـاأحكامـاخاصةـ ــ ـبدليلـاآياتـالسابقة ــ ـبلـهو ـليسـهوـإذهابـالرجس، اإرادة

بأهلـالبيت.ـ
فهذهـاأحكامـتعلقتـهاـإرادةـاهـتعاىـليعقبـمُسكـآلـالبيتـهاـتطهرـاهـ
تعاىـهمـمنـالرجس،ـومـتتعلقـاإرادةـمبارةـبتحصيلـالتطهر،ـفاـيصحـماـيقوُلهـ
الشيعةـهناـمنـعصمةـآلـالبيتـإذن،ـواـيصحـأيضًاـماـاّدعاهـأتباُعـابنـتيميةـمنـكونـ
ـتعّلقتـ ـوأنـما ـهيـإرادٌةـرعيةـتتضمنـالرضا، ـهنا ـامقصودة ـوأنـاإرادة ـنوعن، اإرادة

ـباطٌلـاـأساسـلهـكاـترى. ـاإرادةـقدـيتخلفـواـحصل.ـفهذاـكُله به
ـالتكوينيةـ ـتكوينية،ـواإرادة ـبأَنـقوله:ـ﴿ٺ ٿ ﴾ـإرادة ـاآية ـالشيعةـهذه َفِهَم
اـتتخلف،ـواإرادةـتعلقتـبالتطهرـامضافـإىـآلـالبيت،ـفاـبدـأنـيكونـالتطهرـ
واقعًا،ـإذنـَمنـتطّهرـاـبّدـأنـيكونـمعصومًا،ـإذنـأهلـالبيتـمعصومون؛ـأنـالتطهرـ
التريعاتـ يريدـاهـهذهـ واقعـعليهم،ـولكنـهذاـااستنتاجـخطأ؛ـأنـمعنىـاآية:ـ
اخاّصةـبنساءـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـوأهلـبيته،ـواـحسبوهاـتعسيـرًاـعليكم،ـولكنَـهاـلتطهركم،ـ
ـأُيـشبهة،ـواـتناهمـألِسنُةـ ـفيه ـبمحٍلـاـَتطاُلـُهْم ـالسامـجبـأنـيكونوا فأهلـالنبيـعليه
النّاسـبسوء،ـهذاـليسـمجردـامَشَقِةـعليهم،ـولكنـإبعادهمـعنـمواطنـالشبهات،ـ
ـأنـ ـالنبيـتوجبـعليهم ـبل؛ـأنـمكانتهمـمن ـامنفعة، وليسـهوـمييزًاـهمـعاريًاـعنـوجه

ـالشبهات.ـ ـلكيـاـتتطرقـإليهم حتاطواـزيادَةـحيطٍةـيـأمورهم،
ـاهـتعاىـ ـالذيـخّصهم ـبالتريع ـالتطهرـمرتُبـعىـإرادهمـوعمِلهم فحصول
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به،ـإذاـالتزمواـحصلتـالطهارة،ـفيمكنـأنـيتصورـأنهـليسـكُلـواحدـمنتسبـإىـآلـ
البيتـفقدـحصلتـفيهـالطهارةـبالفعل،ـفإَنـبعضـآلـالبيتـغرـمطـهرـلتلُبِسِهـبمـاـ

هىـاهـعنه.
وبناًءـعىـذلك،ـفاـوجهـاستدالـالشيعةـوغرهمـهذهـاآية،ـعىـماـيريدون،ـ
فالشيعةـأرادواـإثباَتـالعصمةـأهلـالبيت،ـوغُرهمـزعمـأهاـداَلٌةـعىـجوازـخلفـ

ـالصواب.ـ ـأخطأ ـاهـتعاى،ـوكاما إرادة
هذهـخاصةـاأدلةـالتيـتعلقواـهاـللتفريقـبنـاإرادةـالتريعيةـوالتكوينية،ـ
إنزالـ أرادـ اهـ إَنـ الريعة؛ـحيثـ تكوينـ إرادُةـ هيـ التريعيةـ اإرادةـ أَنـ واحاصل:ـ
ـاهـواحدٌةـ ـفإرادة ـاإرادةـحصلتـومـتتخلف، ـوهذه ـالذيـهيـعليه، الريعةـعىـالوجه

ـله.ـ ـبنـاإرادتنـاـوجَه ـتتنوع،ـوتفريُقهم ا
فأنتـترىـإذنـأّنـماـتعلقـبهـهذاـامّدعيـاـيقومـعىـأسـاسـقوي،ـفاـجوزـ
القوُلـباـيقولـبه،ـمنـأنـبعضـمتعّلقاتـاإرادةـقدـاـحصل،ـأوـأنـاإرادةـنوعان،ـ

ـإاـرّدـقوهم. ـالعرضـالريعـأدلتهم فهذاـكلهـكامـاـدليلـعليه،ـفاـيبقىـبعدـهذا
ويبقىـقولـأهلـالسنةـخالصًاـبينًاـواضحًا،ـوهو:ـإنـماـتعلقتـبهـاإرادةـفاـبدـ
ـبلـ ـأنواعـمنـاإرادة، ـاإرادة،ـوإنهـاـيوجد ـبه ـأمرـاـتتعلق ـيقع ـأن أنـحصل،ـويستحيُل

اإرادةـعبارةـعنـصفةـغرـمركبة،ـكاـوضحناهـسابقًا.
ـأكثرـمنـ ـاخرعهـهؤاء،ـوالتفصيُلـفيها ـاإرادةـوما ـيتعلقـبمسألة ـلِـا هذاـموجٌز

ـالرح.ـ ـأنفسناـعليه،ـيـهذا ـأخذنا ذلكـيرجناـعا
قال الطحاوي: )ا تبلغه اأوهام( 

كلمةـ»ا«ـنفي،ـمرتبطةـبـ»تبلغه«،ـو»تبلغه«ـفعلـمضارع،ـوالفعلـامضارعـيفيدـ
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ـوهذاـ ـدائًاـاـتبلغه، ـأي: ـوالنفيـامتعلقـباـيفيدـااستمرارـيفيدـالنفيـامطلق، ااستمرار،

ـاأوهام«. ـتبلغه يتلفـعنـ»م
اأوهام:ـمعـوهم.ـ

قالـالفروزآباديـيـالقاموسـامحيط:ـ»الوهمـمنـَخَطراتـالقلب،ـأوـمرجوحـ
ـأوهام«.ـ ـامرّددـفيه،ـمعه َطَرَي

ـوللقلبـ ـواجمعـأوهام، ـ»الوهمـمنـخطراتـالقلب، وقالـابنـمنظورـيـاللسان:
ـيكن.ـوقالـتومتـاليءـوتفرستهـ وْهٌم.ـوتوَهمـاليءـخيلهـومَثله،ـكانـيـالوجودـأوـم

ـاهـ.ـ ـالعباد«. ـأوهام ـبمعنىـواحد...ـواهـتعاىـاـتدركه وتوسمتهـوتبينته
وهذاـامعنىـمنـالوهمـهوـامعنىـاللغويـامتعارفـامشهور،ـوهوـالذيـيريدهـ
ـامتأخرينـاخاصـالذيـسننبهـ ـالوهمـهناـعىـاصطاح ـالطحاوي،ـواـجوزـمل اإمام

ـامعنى.ـ ـيكنـفيهـخطًأـكليًا،ـولكنـاأبلغـيـتبينـعبارتهـهوـهذا عليهـقريبًا،ـوإنـم
ـفإنهـاـيبلغـالذاتـ ـلهـخواطر،ـومهاـذهبـيـالتخيلـوالتمثل، فالقلبـمهاـخطر

اإهيةـواـيشارفـذلكـأيضًا.ـ
والوهمـُيطلقـعىـعدةـمعاٍنـكمـاـأشارـإليهـالعامةـالفروزآبادي،ـوالعلمـاءـ
يقسمونـمراتبـتعّلقاتـالنفسـبالقضايا:ـالعلمـأعىـدرجة،ـثمـالظُن،ـثّمـالّشُك،ـثّمـ

ـالَتـكذيب.ـ الوهم،ـوآِخُرـَيٍء
إذنـالوهمـهناـيقابلـالّظَن؛ـحنـتقول:ـأناـأظُن،ـأي:ـيغلبـعىـظنيـأنـهذاـ

صحيح.ـ
ـباطل. ـيغلبـعىـظنيـأنـهذا ـأي: ـأناـمتوهم، وحنـتقول:

ـامعنىـامقصودـ ـليسـهو ـامعنىـالثايـيـعبارةـصاحبـالقاموس، ـامعنىـوهو هذا
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ـالوهمـ ـامعنىـهـسبحانهـوتعاى؛ـأن ـالوهمـهذا ـللتخصيصـبنفيـبلوغ هنا؛ـأنهـاـمَل

ـاهـواـيبلغـغرـاه؛ـأنهـاـيبلغـشيئًاـأصاً. ـاـيبلغ ـامعنىــ ــهذا
ـأتوهمـ ـأنا ـامعنىـالثايـللوهم،ـوهوـكاـيقولـلكـشخص: إذنـامعنىـامرادـهناـهو

ـوأمثلها. ـأخيلها ـبمعنى: ـالكيفية، هذه
حنـترىـصورةـيـواقعـاحياةـكمـاـترىـطائرًاـمثاً،ـثمـلوـأغمضَتـعينيكـ
وحاولَتـأنـتستحرـالصورةـاستطعَت،ـإذنـالوهُم:ـعبارةـعنـاستحضارـالصورـ
كاـ اجزئيةـ امعايـ يـ يكونـ أنـ منـ أعمـ فيها،ـ والتّرفـ احواّسـ طريقـ عنـ امدَركةـ

ـيكونـيـامحسوسات. ـأن ـأو ـامتأخرون، ـبه خصصه
بعضـالناسـيسألونـعنـكيفيةـاه!ـوالسؤالـعنـالكيفيةـسؤالـعنـصورةـه،ـ
ـالصورةـمنفّيةـعنـاهـتعاى،ـهذاـوهمـ ـأن ـأعني: ـباطٌل؛ـأنـموضوَعهـمنفّي، وهوـسؤال
ـاهـتعاىـ ـالبلوغـحقيقة ـبالنسبةـهـتعاى.ـوإنـكانـمطلق ـالطحاويـحققه ينفيـأبوـجعفر

منفياـعىـالتحقيقـعندـاأعام.ـ
البلوغـكمـاـقالـالعامةـاأصفهايـيـ»مفرداتـالقرآن«:ـ»اانـتهاءـإىـأقىـ
ـيعرـبهـعنـامشارفةـ ـامقدرة،ـوربا ـأمرًاـمنـاأمور ـأو امقصد،ـوامنتهىـمكانًاـكانـأوـزمانًا

ـإليه«.ـ ـينته عليه،ـوإنـم
فقولـالعامةـاإمامـالطحاويـبأنـاأوهامـاـتبلغـاهَـتعاى،ـمعناهـإذن:ـأهاـاـ

تنتهيـإليه،ـواـتشارفـذلك.ـ
والوهمـيـااصطاحـهوـكمـاـعرفهـالعامةـالريفـاجرجايـيـالتعريفات:ـ
»هوـقوةـجسانيةـلإنسانـمُلهاـآخرـالتجويفـاأوسطـمنـالدماغ،ـمنـشأهاـإدراُكـ
ـالقوةـهيـالتيـحُكمـ امعايـاجزئيةـامتعلقةـبامحسوساتـكشجاعةـزيدـوسخاوته،ـوهذه
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ـالقوةـحاكمةـعىـالقوىـ ـأنـالذئَبـمهروٌبـعنهـوأنـالولدـمعطوٌفـعليه،ـوهذه ـالشاة ها

ـبأرها«. ـالعقلـللقوىـالعقلية ـاستخداَم ـإياها ـمستخدمٌة ـكلها، اجسانية
ـوالومي  ـ»الوهم:ـهوـإدراكـامعنىـاجزئيـامتعلقـبامعنىـامحسوس، وقالـأيضًا:
امتخيل:ـهيـالصورةـالتيـخرعهاـامتخيلةـباستعالـالوهمـإياها،ـكصورةـالناب،ـأوـ
امخلبـيـامنيةـامشبهةـبالسبع.ـوالوميات:ـهيـقضاياـكاذبةـحكمـهاـالوهُمـيـأمورـ
غرـمسوسة،ـكاحكمـبأنـماـوراءـالعامـفضاٌءـاـيتناهى،ـوالقياسـامرّكبـمنهاـُيسمىـ
ـامتخيلـقريبـ ـالومي ـالوهم،ـوخصوصًاـماـبينهـحتـعنوان ـامعنىـمن سفسطة«.ـفهذا

َمُل. ـالطحاوي،ـوعليهـُحْ ـامذكورـيـعبارة منـمعنىـالوهم
وقالـالعامةـالريفـاجرجايـأيضًاـيـتعريفـاخيال:ـ»اخيال:ـهوـقوةـحفظ 
ـاحسـ ـبحيثـيشاهدها ـيدركه احّس امشرك من صور امحسوسات بعد غيبوبة امادة ما
امشركـكلاـالتفتـإليها،ـفهوـخزانٌةـللحسـامشرك،ـوملهـمؤخرـالبطنـاأولـمنـ

الدماغ«.
فاخيالـوالوهمـاـيمكنـأنـيترفـإاـيـاأمورـامحسوسةـوامعايـامتعلقةـ
ـالوهمـ ـبلوَغ ـنفيه ـالطحاويـمن ـاإمام ـالذيـأراده ـامعنى ـالعمومـهو ها،ـوهذاـعىـسبيل
ـإليه،ـواـغرـ ـأنـحكمـعىـاهـتعاىـبنسبتهـصورًةـمعَينة ـإنـالوهمـاـُيمكنه ـأي: هـتعاى،

ـتعاىـمطَلق.ـ ـله ـالوهم ـإدراِك ـنفَي ـفإن معينة،
ـبواسطة،ـ ـإماـمبارةـأو ـامدَرك، ـبطريقـااتصالـمع ـاأمور واحواسـتدركـعادة
واحواسـهذهـالطريقةـمنـالعملـاـيمكنـأنـيتعلقـبأّيـنحوـإدراٍكـهـتعاى،ـوأماـ
الرؤيُةـالتيـثبتتـيـالنقل،ـفسوفـنوضحـلكـامرادـمنهاـيـمله،ـولكنـهناـنكتفيـبأنـ
ـامتعّلقةـباهـتعاىـليسـمنـقبيلـاإحساسـالذيـيتوقفـعىـااتصالـ ـالرؤية نقول:ـإن
ـبه؛ـفنفيناـ ـبه،ـواـيرّددـقلُبكـيـاجزم ـأنـتؤمن ـالسنة،ـفهذاـماـجُب ـأهل بالـُمَحِسـعند
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لكونـاحواسـمتعلقةـباهـتعاىـاـيستلزمـإذنـنفَيـرؤيتناـهـتعاى؛ـأنـالرؤيةـامتعلقةـ

ـليستـمنـقبيلـاحواسـامتوقفةـعىـااتصال.ـ ـأهلـاحقــ ـعند باهـتعاىــ
»اـتبلغهـاأوهام«:ـمهاـخطرـيـبالكـمنـُصَورـذهنيةـعنـطريقـالصورـاخارجيةـ
التيـأدركتها،ـفمهاـحاولتـأنـُتَشِكَلهاـوُتَرِكَبهاـفلنـتبلغـحقيقةـاه؛ـأنـكلـماـخطرـ
ببالكـأوـبنفسكـأوـبومك،ـفاهـسبحانهـبخافِه؛ـأنهـليسـلهـصورًة،ـوليسـبجسم،ـ

ـاأوهاَمـاـتبلغـإاـماـلهـصورٌةـوجسمـوحّد.ـ وليسـبحّد؛ـأن
ـفقط،ـواـيـاآخرةـ ـدائًا،ـاـيـالدنيا ـبلوغـاأوهامـهـتعاىـصحيٌح ـبعدم واحكُم

ـبمجموِعهاـوبمفردهاـاـتبلغـاه. ـاأوهام؛ ـأيـُكُل ـاأوهام: فقط،ـواـتبلغه
ـالذينـ ـللمجسمة ـمنـقواعدـأهلـالسنةـخافًا ـكبرة ـقاعدٌة ـامعنىـالذيـذكرناه هذا
يقولونـإنـاهـسبحانهـلهـصورٌةـولهـَحٌدـولهـَقْدٌرـبمعنىـاحجم،ـولكنـيقولونـعنـ

ـأي:ـاـنعلمـهيئتها.ـ أنفسهم:ـاـنعلمـكيفّيتها
هذاـالكامـباطٌلـوُخالٌِفـلِـاـعليهـأهلـالسنة؛ـأنـفيهـإثباَتـأصِلـالكيفـهـ

تعاى.
وقدـتتابعتـأقواُلـالعلاءـعىـإثباتـهذهـالقاعدة،ـأعني:ـعدمـإدراكـاهـتعاىـ
بالوهم،ـوقدـاستجلبُتـمنـبعضـالكتبـحوايـعرِةـنصوٍصـلعلاءـمنـأهلـالسنةـ

ـالذيـذكرناه.ـ ـامفهوم ـبمثلـهذا ـالقاعدة ُيثبتونـهذه
ـبعَضـ ـنِجُد ـأهلـالسنة، ـإَنـهذهـهيـعقيدة ـالذيـنقولـنحنـفيه: ـنفِسه ويـالوقِت
امجسمةـيقولون:ـلو استحال عى الوهم أن يبلغ اه تعاى؛ انتفت أصول العقائد؛ أن 

عقائد اإيان كلها مبنية عى اأوهام والُصور. 
واعلمـأنـاإمامـالطحاويـمـينِفـتعلقـالوهمـباهـتعاىـعىـسبيلـاِخطابةـأوـ
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ـالوهمـباهـتعاى،ـ ـالوعظ،ـكاـحلوـلبعضـاجهلةـأنـيعتقد.ـبلـإنهـأشارـبنفيـتعُلق مرد
إىـقاعدةـعظيمةـمـأرـمنـوّضحـأميتهاـالكبرةـكاـسنفعلهـهنا،ـهذاـمعـأنـعلاَءـأهلـ

ـباهـتعاى.ـ ـيتعلق ـالوهمـا ـنُصواـعىـأن ـأمعنـقد السنة
ولكنـراحـالعقيدةـالطحاويةـــمعـمعرفـتهمـوإدراكهمـمدىـاخافـالذيـ
ـــ ـأوـعىـقواعدـامجسمة ـامتنـيـأنه:ـهلـهوـماشـعىـقواعدـأهلـالسنة حصلـحولـهذا
مـهتّمـأحٌدـمنهمـبإبرازـهذاـاأمرـكاـذكرناه،ـبلـاكتَفواـبتقريرـهذهـالقاعدةـعىـماـهوـ
امشهورـعندـأهلـالسنةـورحواـكامـاإمامـالطحاويـهناـرحًاـإماليًا،ـواإمالـاـ

ـيـملـاإشكال.ـ ـكاـتعلمــ يكفيــ
واحق:ـأنـعدمـإشارهمـإىـهذهـالقاعدةـاـيعودـإاـإىـعدمـمعرفـتهمـاحقيقيةـ
بقواعدـامجسمةـأوـعدمـاهتامهمـالتامـبإدحاضـقواعدهم،ـفأغلُبهمـاكتفىـبالتشنيعـ
عىـامجسمةـبذكرـبعضـامسائلـامشهورةـالتيـخالفـفيهاـهؤاءـأهلـالسنة،ـوذلكـ
دونـأنـحاولواـتأصيَلـوبيانـقواعِدـهؤاء،ـومييَزهاـعنـقواعدـأهلـالسنة،ـومعلوٌمـ
ـابنـتيميةـ ـالسنةـوبنـامخالفنـكأتباع ـااختافـاحاصلـبنـأهل ـالواحدـإذاـبّنـأن أن
امتسرينـباتباعـالسلفـزعًاـمنهم،ـهوـاختاٌفـواقٌعـيـاأصولـدونـالفروع، ثمـبّنـ
أنـاإمامـالطحاويـقدـوافقـأهَلـالسنةـمنـاأشاعرةـوغرهمـيـهذهـاأصول،ـفإنـ
ـأقواهم،ـوفضحـعقائدهم،ـ هذاـهوـاأسلوبـالقويـوالناجحـيـدحرـخططهم،ـوإفساد

ـالتعليقات. ـلكـيـهذه وهذاـماـسنبينه
ذكُر طائفة من أقوال أهل السنة ي نفي تعلق الوهم باه تعاى:

أواً:ـاإمامـتاجـاإسامـأبوـبكرـممدـالكاباذيـ)امتوىـ380هـ(ـيـكـتابـ
»التعرفـمذهبـأهلـالتصوف«،ـوهوـمنـالعلمـاءـامعتمدينـلدىـماهرـامسلمنـمـ
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ـأحدـيـإمامتهـورعايتهـأمورـدينه،ـوحققهـيـالعقائد،ـقال: يقدْح

ـفردـصمد...ـموصوفـبكلـماـوصفـ »اجتمعتـالصوفيةـعىـأنـاهـواحدـأحد،
ـبأسائهـوصفاته،ـغرـمشبهـ ـيزلـقديًا ـم بهـنفسهـمنـصفاته،ـمسمىـبكلـماـسمىـبهـنفسه،
للخلقـبوجهـمنـالوجوه،ـاـتشبهـذاتهـالذواتـواـصفُتهـالصفات،ـاـجريـعليهـيءـ
منـساتـامخلوقنـالدالةـعىـحدثهم،ـمـيزلـسابقًاـمتقدمًاـللمحَدثات،ـموجوداـقبلـ
ـليسـبجسبمـواـشبحـواـصورةـواـشخصـواـ كلـيء،ـاـقديمـغره،ـواـإلهـسواه،
جوهرـواـعرضـاـاجتاعـلهـواـافراق،ـاـيتحركـواـيسكن،ـواـينقصـواـيزداد،ـ
ليسـبذيـأبعاضـواـأجزاء،ـواـجوارحـواـأعضاء،ـواـبذيـجهاتـواـأماكن،ـاـ
جريـعليهـاآفات،ـواـتأخذهـالسنات،ـواـتداولهـاأوقات،ـواـتعينهـاإشارات،ـاـ
حويهـمكان،ـواـجريـعليهـزمان،ـاـجوزـعليهـاماسةـواـالعزلة،ـواـاحلولـيـاأماكن،ـ
اـحيطـبهـاأفكار،ـواـحجبهـاأستار،ـواـتدركهـاأبصار))(ـ...ـاـتنازعهـاهمم،ـواـ
خالطهـاأفكار،ـليسـلذاتهـواـلفعلهـتكليف،ـوأمعواـعىـأنهـاـتدركهـالعيون،ـواـهجمـ

ـالظنون،ـواـتتغرـصفاته،ـواـتتبدلـأساؤه،ـمـيزلـكذلك،ـواـيزالـكذلك)2(«. عليه
يقصدـبالرؤيةـبالعيون:ـأنـُيرىـيـجهة،ـفهذاـمنوٌعـمستحيل؛ـاستحالةـكونهـ
تعاىـيـجهة.ـوعرـعنـذلكـبعضـالعلمـاءـباستحالةـأنـُماقلهـاأجفانـأوـالعيون،ـ
ويريدونـهاـامعنىـنفسهـمنـنفيـحصولـرؤيتهـيـجهة،ـواـيريدونـبذلكـنفيـأصلـ

الرؤية)3(. 

التعرفـلـمذهبـأهلـالتـصوف،ـتاجـاإسامـأبوـبكرـممدـالكاباذيـ)380هـ-990م(،ـ  )((

ص33-34،ـدارـاإيان.
امصدرـالسابقـص35. )2ـ(

وذلكـخافًاـمنـزعمـأنـاهـاـيرىـإاـبجهة،ـوأنـالرؤيةـدليلـعىـإثباتـاجهةـهـتعاى،ـ=  )3(
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ـبأنـالظنوَنـاـهجمـعليه،ـواـُخالطهـاأفكار،ـ وتأّملـكيفـيرحـالكاباذيـهنا

ـإثباته. ـنريد ـنفُسـما فهو
القشريـيـمقدمةـ»رسالته«ـمزوجـبرحـشيخـ القاسمـ أبوـ اإمامـ قالـ ثانيًا:ـ
فهوـمستغٍنـعنـ يدركه(ـ اإسامـزكرياـاأنصاري:ـ»)واـمكانـيمسكه،ـواـزمانـ
عرشه،ـومتنزهـعنـامكانـوالزمانـ)واـفهمـيقّدره،ـوا وهم يصّوره(ـفهوـمتنّزهـعنـ
الـجوهرـوالعرض،ـ)تعاىـعنـأنـيقال:ـكيفـهو؟ـأوـأين؟(ـهوـمنزهـعنـاجسميةـ

وامكان«))(.
ـلقصورـ ـأي: ـفقال:»قوله:ـ)واـفهمـيقدره( ـالعرويـيـ»حاشيته« وعّلقـالعامة
العقولـالكاملةـــفضاًـعنـغرهاـــعنـاإحاطةـبهـتعاى،ـومثلـذلكـقوله:ـ)واـوهمـ
يصوره(،ـوإيضاحه:ـأن التصوير إنا يمكن ي حق من له صورة وكيفيه، واه تعاى منزه 

عن ذلك«. اهـ.
ثالثًا:ـقالـاإمامـأبوـالقاسمـالقشريـيـرسالتهـمعـرحـشيخـاإسامـزكرياـ
ـاهـقال:ـسمعتـممدـبنـممدـ ـالرمنـالسلميـرمه ـالشيخـأبوـعبد ـ»)أخرنا )):ـ45(:

ـالفاءـوبالنونـ)يقول:ـ ـااسَفنجاي(ـبفتح ابنـغالبـقال:سمعتـأباـنرـأمدـبنـسعيد
قالـاحسنـبنـمنصور(ـاحاجـخاطبًاـخطابـالعاّم:ـ)ألِزِمـالكَلـاحدث(ـأي:ـاحُكمـ
ـلِـاـمّرـ)فالذيـباجسمـ ـتعاىـخاصًة؛ ـثابتـ)له( ـالقدم( بلزومـحدوثـميعـاخلق؛ـ)أن

وزعمواـاإماعـعىـذلك،ـومنهمـادعىـابُنـتيميةـفقدـادعىـأنـاإماعـوقعـعىـرؤيةـاهـتعاىـ ـ=
ـالرائيـثبتـ ـاهـيرىـبجهةـمن ـالرابع:ـأنـكون ـالتأسيسـ)2:ـ5)4(:ـ»الوجه يـجهة،ـفقدـقالـي
بإماعـالسلفـواأئمة«،ـوقالـيـالتأسيسـ)2:ـ466(:ـ»الوجهـالعرون:ـأنـكونـالربـإلـهًاـ

ـقرحته. ـفانُظرـمدىـُبعدـرأيهـوفساد ـاهـ، ـبالرورة«. ـأنـيكونـبجهةـمنـعابده ـيستلزم معبودًا،
ـاأنصاري«ـ)):ـ26(. ـالقشرية«ـمعـ»رحـشيخـاإسامـزكريا »الرسالة  )((
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العرضـ يلزمه(؛ـاستحالةـخلّوـاجسمـواجوهرـعنـ )فالعرضـ إدراكهـ أيـ ظهوُره(ـ
)والذيـباأداة(ـأيـاأسبابـ)اجتمـاعه،ـفقواهاـيمسكه(ـأي:ـلوـُفقدتـتفّرق،ـوالباءـ
ـأي:ـوالذيـيتألفـوقتًاـ ـيفّرقهـوقت( ـبعدها،ـ)والذيـيؤّلفهـوقت، ـلِـا يـاموضعنـصلٌة
ـإىـغرهـ)مسه،ـوالذي  ـافتقاره ـأي: ـيفرقـوقتًا،ـ)والذيـيقيمهـغرهـفالرورة( ـأن جوز

ـاهـ))(. الوهم( أي: الذهن )يظفر به( أي: يتخيله )فالتصوير يرتقي إليه(… إلخ«.
واحاجـوإنـكانـيـكامهـماـهوـمعلومـاانتقاد،ـإاـأنـهذهـالفقرةـعىـسبيلـ
ـفتأملـــرمكـاهـــيـالعبارةـ ـمنها. ـنقلناه ـما ـإمااً،ـوخصوصًا ـالعلاء ـقبلها اخصوص،
اأخرةـكيفـينفيـاحاُجـبلوغـالوهمـواخيالـهـتعاىـعنـذلكـنفيًاـرحًاـاـترُددـ

فيه.
رابعًا:ـقالـالشيخـاإمامـأبوـالقاسمـالقشريـيـ»رسالته«ـمزوجةـبرحـشيخـ
اإسـامـزكريا:ـ»)وأخبـرناـالشيخـأبوـعبدـالرمنـالسـلميـرمهـاهـقال:ـسمعتـ
عبدـالواحدـبنـبكرـيقول:ـسمعتـهالـبنـأمدـيقول:ـسئـلـأبوـعيـالروذباريـ
عنـالتوحيدـفقال:ـالتوحيدـاستـقامةـالقلبـبإثباتـمفارقةـالتعطيلـوإنكارـالتشبيه.ـ
والتـوحيُد(ـبالرفعـويـنسخة:ـفالتـوحيدـ)يـكلمـٍة(ـوهي:ـ)كل ما صوره اأوهام 
واأفكار فاه سبحانه بخافه؛ـلقولهـتعاى:ـ﴿ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـ

]الشورى:ـ))[«.ـاهـ)2(.
وهذهـالكلمةـالتيـذكرهاـالشيُخـهناـمشهورةـعىـألسنةـالعوام،ـاـيستطيعـإنكارهاـ

ـبعضـامجسمةـكاـسيجيء. ـأنكرها ـأوـمسم،ـوقد إاـجاهٌل
ـبرحـشيخـاإسامـزكرياـ ـالقاسمـالقشريـيـ»رسالته«ـمزوجًا ـقالـأبو خامسًا:

ـاأنصاري«ـ)):ـ45(. ـالقشرية«ـمعـ»رحـشيخـاإسامـزكريا »الرسالة  )((

ـالسابقـ)):ـ55(. امصدر  )2(
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أباـاحسنـالفاريـ اأنصاري:ـ»)سمعتـممدـبنـاحسنـالسلميـيقول:ـسمعتـ
يقول:ـسمعتـإبراهيمـبنـفاتـكـيقول:ـسمعتـاجنيدـيقول:ـمتىـيتصلـمنـاـشبيهـ
ـالوصولـ ـبه: ـلهـشبيهـونظر؟(ـحتىـيقال:ـفانـوصلـإىـاه،ـويراد ـبمن له،ـواـنظرـله
باحسـوالقربـامعهودينـ)هيهات(ـأي:ـبعدـذلكـ)هذاـظنـعجيب،ـإا(ـأي:ـلكنـ
ااتصالـبهـإنمـاـهوـ)بمـاـلطفـاللطيف(ـأي:ـبلطفهـ)من حيث ا درك وا وهم وا 
إحاطة،ـإاـإشارةـاليقن،ـوحقيقـاإيان،ـأي:ـباإشارةـإىـذلكـيعني:ـبكالـاليقن،ـ

ـاهـ))(. ـالغفلة« ـالذكر،ـوقلة ـاهـتعاى،ـودوام ومعرفة
ـالطائفةـ)اجنيد(ـ ـالكامـالصادرـمنـرئيسـهذه ـلطفـهذا فتأملـــرمكـاهـتعاىــ
ـالسنةـتبعـلهـيـ ـالتوحيدـواإيان،ـوأهل الذيـاـيمكنـأنـيقدحـقادحـيـعظمـمقامهـي

ـالطريق. هذا
سادسًا:ـقالـأبوـالقاسمـالقشريـيـ»رسالته«ـمزوجًاـبرحـالعامةـشيخـاإسامـ
يقول:ـ الرازيـ بكرـ أباـ سمعتـ قال:ـ احسنـ بنـ ممدـ »)وأخرناـ اأنصاري:ـ زكرياـ
سمعتـأباـعيـالروذباريـيقول: كل ما تومه متوهم( أي: خيله )باجهل أنه( تعاى 

ـاهـ)2(. )كذلك، فالعقل يدل عى أنه بخافه( إذ امتوهم اجاهل إنا يتوهم اأجسام«.
وهذاـيعنيـأنـالوهمـهوـاخيالـكاـوضحناهـيـأولـهذهـالتعليقة،ـوأنـذلكـكلهـ

ـتتخذـقاعدة. ـبأن اـيتعلقـباهـتعاى.ـوهذهـعبارةـحقيقة
ـالتيـمعهاـ ـأيضًاـيـعقيدته ـالقشريـيـ»رسالته« ـالقاسم ـأبو ـاأستاذ سابعًا:ـقال
ـالقومـوالتيـقالـيـبدايتها:ـ»هذهـفصولـتشتملـعىـبيانـعقائدهمـيـمسائل  ـأقوال من

ـاأنصاري«ـ)):ـ57(. ـالقشرية«ـمعـ»رحـشيخـاإسامـزكريا »الرسالة  )((

ـالسابقـ)):ـ57(. امصدر  )2(
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ـالطريقةـعىـماـيدلـعليهـمتفرقاتـ التوحيدـذكرناهاـعىـوجهـالرتيب،ـقالـشيوخـهذه
كامهمـومموعاهاـومصنفاهمـاـيـالتوحيد:ـإنـاحقـسبحانهـوتعاىـموجودـقديمـ
واحدـحكيمـقادر…ـحتىـقال:ـوا يتـصور ي اأوهام وا يتـقدر ي العقول«؛ـأنـ
الكمياتـوالكيفياتـوإحاطةـاحدودـ ذلكـمنـخواّصـاأجسامـحصلـهاـبواسطةـ

والنهايات«.ـاهـ))(.
وهذاـالكامـواضحـاـحتاجـإىـرحـخصوصًاـبعدـكامـشيخـاإسامـزكرياـ

ـاهـعليه. اأنصاريـرمة
ثامنًا:ـقالـاإمامـالبيهقيـيـ»شعبـاإيان«:ـ»وقدـذكرـاحليميـرمهـاهـتعاىـ
يـإثباتـحدثـالعامـوماـيدلـعىـأنـلهـصانعًاـومدّبرًا،ـاـشبَهـلهـمنـخلقه،ـفصواًـ
ـفركتهاـعىـحاها،ـونقلتـهاهناـمنـكامـغرهـماـاـ ِحسانًا،ـاـيمكنـحذُفـيءـمنها،

ـالباب«)2(. بدـمنهـيـهذا
ثمـقالـرمهـاهـتعاى:ـ»حقيقة امعرفة أن تعرفه موجودًا قديًا، م يزل، وا يفنى، 

ـاهـ)3(. ـإلخ. أحدًا صمدًا شيئاً واحدًا ا ُيَتَصَوُر ي الوهم، وا يتبعض،ـواـيتجزأ…«
ثمـقالـي:ـ»فإنـقالـقائل:ـوماـالدليلـعىـأنهـاـيشبهـامصنوعاتـواـيتصورـيـ

الوهم؟
قيل:ـأنهـلوـأشبههاـجازـعليهـميعـماـجوُزـعىـامصنوعاتـمنـِساتـالنقصـ
وَأماراتـاحدث،ـواحاجِةـإىـُمِدثـغره،ـوذلكـيقتيـنفيه،ـفوجبـأنهـكاـوصفـ
نفسهـ﴿ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾،ـوأناـنجدـكَلـصنعةـفياـبينناـاـ

ـاأنصاري«ـ)):ـ63(. ـالقشرية«ـمعـ»رحـشيخـاإسامـزكريا »الرسالة  )((

»شعبـاإيان«ـ)):ـ2))(.  )2(

ـالسابقـ)):ـ2))(. امصدر  )3(
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ـلناـمنـذلكـ ـالباي،ـفدّلـماـظهر ـالكاتب،ـوالبناءـاـيشبه ُتشبهـصانعها؛ـكالكتابةـاـتشبه

ـاهـ))(. ـالباريـاـتشبهه«. ـأنـصنعة عىـماـغابـعنا،ـوعلمنا
تاسعًا:ـروىـاحافظـالبيهقيـيـكتابهـ»شعبـاإيمـان«ـأيضًاـقال:ـ»أخرناـأبوـ
ـثناـحيىـبنـمعاذـ ـالرازي: ـثناـممدـبنـإبراهيم ـامروزي: ـأنباـعيـبنـممد ـاهـاحافظ: عبد
قال:ـملة التوحيد ي كلمة واحدة، وهي أن ا تتصّور ي ومك شيئًا إا واعتقدت 

ـاهـ)2(. أن اه عز وجل هو مالُكه من ميع اجهات«.
ولوـأردناـأنـنتتبعـكلاهمـيـهذاـامعنىـاحتجناـإىـمّلداتـإيرادـماـقالوهـيـ

ـللعاقلـبتوفيقـاهـتعاى. ـالكفاية ـفيه ـأوردناه ذلك،ـولكّنـما
واحاصل من ذلك كله: أن القاعدة التي اعتمدها أهل السنـة: هي أن الوهم ا 
يبلغ اه تعاى، بمعنى: أننا ا نستطيع أن نتصور اه تعاى بخيالنا، بأن نفرض له صورة 
أو ليس معيناً، وذلك؛ أن اه تعاى ليس له شكٌل أصاً وا صورٌة،  أو شكاً معّيناً 
فالشكل والصورة ا يثبتان إا لأجسام وامركبات واه تعاى ليس كذلك،ـويوجُدـكثٌرـ

ـامعنى. منـالنصوصـتثبتـهذا
كُل فقرة من فقرات »العقيدة الطحاوية« عبارة عن قاعدة، والعجيب أن كثرًا من 
ّراح هذا امتن ـ وأخُص امعارين ـ م ينتبهوا إى أن هذا امتن عبارٌة عن قواعد كلية، 

فلم ُحسن كثٌر منهم استنباَط أصول العقائد منها وتوضيَحها كا ينبغي. 
وأماـالذينـينتسبونـإىـالسلفـوهمـَذُووـاأصولـامبنيةـعىـالتجسيمـوالتشبيهـ
ـفقدـذكرـغرـواحدـمنهمـيـرحـعبارةـ ـُيسَمواـ»َتْيمَية«، ـأن تبعًاـابنـتيمية،ـوأحرىـهم

»شعبـاإيان«ـ)):ـ38)(.  )((

ـالسابقـ)):ـ36)(. امصدر  )2(
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الطحاوي:ـالوهم:ـعبارةـعنـالظّن،ـفقالـرائـدهمـابنـأيـالعزـاحنفيـهنا:ـ»قالـيـ
ـالتقطهـمنـكامـ الصحاحـتومتـاليء:ـظننته،ـوفهمتـاليءـعلمته))(«،ـفبنىـعىـما
صاحبـالصحاح،ـوتبعهـمنـغرـبحثـواـتنقيبـغره)2(،ـمعـأّنـاجوهريـصاحبـ
َأْوَهُمـوْماـإذاـغلطتـفيهـوسهوت،ـ ُتـيـاحسابـ َوِمْ الصحاحـقالـأيضًا:ـ»وهم:ـ
ووَمتـيـاليءـبالفتحـَأِهُمـَوْماـإذاـذهبـوُمكـإليهـوأنتـتريدـغره«،ـولوـدَققواـ
ـأوـتعينـأحدـمستعماتـ ـأنـتعريفـالوهمـبالظنـفيهـنوعـتسامح، قلياـيـكامهـلعرفوا
اللفظ،ـوليسـهوـامتبادرـإىـالفهمـمنـالوهم،ـولكنهـيستعملـفيه،ـوعىـكلـحالـفقدـقالـ
اأزهريـيـهذيبـاللغة:ـ»وللقلبـوْهٌم،ـومعهـأوهام،ـواهـاـتدركهـأوهامـالعباد،ـ
ويقالـتومتـيـكذاـوكذاـوأومُتـاليَءـإذاـأغفلَته«.ـاهـ،ـوكانـينبغيـعليهمـأاـ
حملواـالوهمـهناـعىـمعنىـالظنـإاـإذاـأرادواـالظنـبمعنىـماـيطرـيـالقلب،ـفرجعـ

ـأواً.ـ ـنقلناه ـبحسبـما ـاأعام إىـماـحققه
وإناـاحتاجواـإىـتفسرـهذهـالكلمةـهذاـامعنىـفياـيظهرـي؛ـأهمـلوـأقّرواـبأنـ
الوهمـ امبنيةـعىـ إبطاُلـعقائدهمـ للزمهمـ أوردناهـنحن،ـ الذيـ النحوـ الوهمـهوـعىـ
ـبالظن؛ـ ـالوهمـهنا ـإَناـفروا ـالتفسرـكاـمى!ـوهم ـبطانـهذا ـأظهرنا أصاً،ـولكنَاـقد
ـبخيالناـوومناـوإنـمـحصلـلناـيـاحياةـ ـيمكنـإدراُكها ـإنـهـتعاىـصورة أهمـيقولون:
ـبنفيـإدراكـالوهمـهـتعاى،ـ ـالطحاويـقائٌل ـأن ـاعرفوا ـفلو ـإاـأهاـمكنةـيـنفسها، الدنيا

أبطلواـعقيدهم.ـ

انظرـالروحـالوافيةـعىـالعقيدةـالطحاوية،ـوهيـمموعةـمنـالروحـعليهاـمعهاـبعضهم،ـ  )((

ـاإيان. وطبعـالكتابـيـمكتبة
ـالطحاوية«ـلعبدـالعزيزـالراجحيـ)):ـ)6(ـفقدـ ـالربانيةـيـرحـالعقيدة انظرـمثًاـ»صاحبـاهداة  )2(

ـاهـ. ـالظُن«. قال:ـ»اأوهامـمعـوهمـوهو
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واـننسىـأنـننبهـإىـأنـبعضهمـكالفوزانـملـالوهمـعىـاخيالـكاـقلناـفقال:ـ
»فالوهمـراجعـإىـاخيال،ـوالفهمـراجعـلأقيسةـوامقارنات))(«.ـاهـ،ـونحمدـاهـأنـ

ـينقحهـواـيستدلـعليهـكاـفعلنا.ـ ـباـقررناه،ـوإنـم رحـواحدـمنهم
قال الطحاوي: )وا تدركه اأفهام(

ـالبلوغـوالوصول. : ـأيضًاــ اإدراكـمعناهــ
قالـاأصفهايـيـ»امفردات«:ـ»وأدرك:ـبلغـأقىـاليء،ـوأدركـالصبُي:ـبلغـ

ـالِصبا،ـوذلكـحنـالبلوغ«. غاية
ـاللحاق…ـواستدركـاليءـ ــ ـــمّركة ـ»الَدَرُك وقالـالفروزآباديـيـ»القاموس«:

ـبلغـوقتهـوانتهى،ـوفني«. ـبه،ـوأدركـاليء: ـإدراَكه باليء:ـحاول
ـإليه. ـإليهـواانتهاء ـاللحوقـبهـوالوصول ـمعناه: ـلغًةــ فإدراكـاليءــ

ـفْهًا،ـوُحَرك،ـ ـكَفِرَحــ اأفهام:ـمعـفهم.ـقالـالفروزآباديـيـ»القاموس«:ـ»فهمهــ
ـبالقلب«. وهيـأفصح،ـوَفهامًة،ـويكر،ـوَفهامية:ـعِلمه،ـوعرفه

ـاللغة. ـبالقلبـيـأصل ـالعلم ـإذن: فالفهمـهو
ـامفهومـ ـالنفيـامتسلطـعىـالدوام ـليفيد ـامضارع؛ ـالنفيـجاءـيـصيغة ـأن ـواحْظ
منـالفعلـامضارعـدواَمـنفِيـإدراكـامخلوقاتـاهَـعنـطريقـاأفهام،ـواأفهاُمـعبارةـ

ـالذيـفالعقول كُلها ا تدرك حقيقة اه.  ـالتعقل، عن
وهذهـقاعدةـمنـقواعدـأهلـالسنةـ)اأشاعرةـواماتريدية(ـفهمـاـيوضونـيـ
ذاتـاه،ـخافًاـللفكرةـالسائـدةـعنهمـالتيـأشاعهاـاحشويةـمنـامنتسبنـإىـالسلفـ

ـالطحاوية«ـ)):ـ78)(.ـ »الروحـالوافيةـعىـالعقيدة  )((
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وهيـأن:ـاأشاعرةـيوضونـيـذاتـاه،ـواحقيقةـالظاهرةـمنـعندهـأدنىـعلٍمـبمذهبهم،ـ
أهمـأبعدـالناسـعنـاخوضـيـذاتـاهـتعاى،ـفغايُةـماـيتكلمونـعليهـإناـهوـأحكاٌمـ

ـبه،ـوَيَذرونـماـسواه.ـ ـيقترونـعىـامقطوع ـثم ـبالذاتـوالصفات، تتعّلق
وإناـيوضـيـذاتـاهـتعاىـمنـُيثبتـلهـالصورة،ـوالكيفّية،ـواحركة،ـواأوضاعـ

امختلفة،ـوالنزول،ـوحلولـاحوادث،ـوغرـذلكـمنـصفاتـاأجسامـوامخلوقات.
وحاصل قول الطحاوي رمه اه تعاى: »ا تدركه اأفهام« أي: ا تعلمه القلوب 
علَم إحاطة، والعلم ا حيط بحقيقة اه تعاى، ا ذاتِه وا صفاته، وقد سبق أن أرنا 
إى ذلك امعنى عند كامنا عى الوهم، فالعقول ا تستطيع أن تلحق به سبحانه وا أن 
تبلغه، وهذه العبارة ـ هي ي احقيقة ـ قاعدة أخرى من قواعد أهل السنة، وعى ذلك 
مشى امحّققون منهم، أي: إن ذاته ا يمكن تعُقل حقيقتها وا العلم بحقيقتها، فغاية 
ما ندركه بعقولنا عن اه تعاى أحكام ثابتة أو منفية عنه جل وعا، أما ذاته وصفاته، فا 

جال للعقول وا للحواس إليها.
ويـذلكـامعنىـروىـاإمامـالبيهقيـيـ»اأساءـوالصفات«ـفقال:ـ»أخرناـأبوـ
ـأي:ـ ـنا ـأناـعاصمـبنـعي: ـبنـإسحاق: ـناـممد ـالعباسـهوـاأصم: ـأبو ـنا ـاهـاحافظ: عبد
ـتفَكروا ي كل يء، وا  ـبنـجبر:ـعنـابنـعباسـقال: ـبنـالسائب:ـعنـسعيد عنـعطاء

تفّكروا ي ذات اه«))(.
وقالـيـ»شعبـاإيان«:ـ»أخرناـمزةـبنـعبدـالعزيز:ـأنبأـأبوـالفضلـعبدوسـ
ابنـاحسنـبنـمنصور:ـحدثناـأبوـحاتمـممدـبنـإدريسـالرازي:ـحدثناـممدـبنـحاتمـ
الزّميـامؤدب:ـأنبأـعيـبنـثابت:ـعنـالوازعـبنـنافع:ـعنـسام:ـعنـابنـعمرـقال:ـقالـ

بابـماـذكرـيـالذاتـ)8)6(،ـ)2:ـ46(.  )((
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رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»تفكرواـيـآاءـاه«ـــيعني:ـعَظَمَتهـــ»واـتفكرواـيـاه«.ـاهــثمـقالـ

ـنظر))(. ـفيه ـإسناد البيهقي:ـهذا
والرواياتـالداّلةـعىـهذاـامعنىـكثرة،ـواآثارـالواردةـعنـالسلفـأجّلـمنـأنـ

ـامعنىـخالف. ـببعضها،ـواـيالفـيـهذا ُحر،ـوقدـسبقـاإتياُن
إذنـاخوُضـيـحقيقةـذاتـاهـمنوعـواـينبغي،ـوذلك؛ـأنهـيستحيلـعليناـ
إدراكـحقيقةـالذات،ـومنـالعبثـإنفاُقـالوقتـواجهدـعىـماـاـُيدَرُكـواـُيناُل!ـولوـ
سّلطـاإنسانـجهدهـإدراكـذاتـاهـتعاىـــوهيـأصاًـاـُتدَركـــلوقعـيـومهـصوٌرـ
ـوقعـفيهـكثرـمنـالفرقـاإساميةـامنحرفة،ـ ـهوـعُنـما كثرةـيظنهاـحقيقةـاهـتعاى،ـوهذا

ـاأوثان. كامجسمة،ـوغرـالفرقـاإساميةـكُعّباِد
وبعضـالناسـمنـيظنـيـنفسهـزيادةـفهم،ـاـيعرفـالعلةـمنـالنهيـعنـالتفكرـ
يـذاتـاهـتعاى،ـويظُنـجهاًـمنه:ـأَنـهذاـمنعـللناسـمنـالتفكرـوالنظرـوالبحث،ـ
ـإىـغرـذلكـمنـالتوُماتـامبنّيةـعىـأهواءـ ـاحّر، وحجرـعىـعقولـاخلق،ـوكتمـللفكر
مضة،ـواحالـأنهـليسـهناكـمنـعاقةـمطلقًاـبينهـوبنـماـذهبـإليه،ـوإناـاأمرـكاـ
ـاهـتعاى،ـككونهـ ـالتيـيتصفـها ـاأحكام ـأما ـفإنـامنعـامتناعـإدراكـاحقيقة، أوضحناه.
موجوداـوقادراـوعاماـونحوـذلكـماـيبحثهـأعامـأهلـالسنةـيـالتوحيدـوالكام،ـفهذاـ
ـأوـكفايةـعىـاأمة،ـفالنظرـواجبـكاـقررناهـسابقًا.ـ واجبـإماـعيناـيـالروريـمنه،

قال الطحاوي: )وا يشبه اأنام(
اأنام:ـهمـامخلوقون،ـواهـسبحانهـوتعاىـليسـكمثلهـيء؛ـكاـوردـيـالقرآنـ

واأحاديث،ـوعنـالسلف،ـوالتابعن،ـواخلف.

بابـأساميـصفاتـالذاتـ)9))(،ـ)):ـ262(.  )((
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ـاهـ))(.  ـامِثل«. ـبالكر،ـوالتحريك،ـوكأمر: قالـصاحبـ»القاموس«:ـ»الِشبه

ـقالـالبابري:ـ»واـُيشبههـاأنام،ـوهوـكُلـذيـ ـمنـاأنامـاـُيشبِهه، ـأنـأحدًا فامعنى:
ـبهـنفيـقولـ ـأراد ـالبر،ـوهوـاأشبه؛ـأنه ـامرادـباأنام: ـوقيل: ـوقيل:ـميعـاخائق، روح،
امشبهةـوامجسمة؛ـحيثـوصفواـالبارئـبأنهـجسٌمـعىـصورةـالبر،ـوأيضًاـأرادـنفيـ
ـتعاىـاهـعنـذلك.ـواـشكـأنـالولدـيشابهـ ـلهـولدًاـوصاحبة قولـالنصارىـحيثـجعلوا
ـفياـسبق:ـ)اـيءـمثله(؛ـ ـقوله ـأفاد ـاأنام(ـغرـما ـقوله:ـ)واـيشبهه ـأفاد ـفعىـهذا اأب،

ـاهـعزـوجلـعاـاـيليقـبه«)2(. أنـاأولـعاّم،ـوهذاـخاص،ـفيكونـمبالغًةـيـتنزيه
وهذاـكامـمفيد.

ثمـقال:ـ»قالـيـ»التبرة«:ـاممـاثلة:ـاسمـجنسـيشملـأنواعًاـأربعة:ـامشاهة،ـ
ـوامساواة. ـوامشاكلة، وامضاهاة،

واماثلةـبجميعـأنواعهاـمنتفيٌةـعنـاهـتعاى؛ـأنـامثَلنـماـاللذانـيسُدـأحدماـ
َمَسَدـاآَخر،ـويقومـمقاَمـصاحبه،ـويصُلحـلِـاـيصلحـلهـامثلـاآخر،ـوماـسواهـاـيسُدـ

ـالقهار.ـ ـفاـيصلحـله ـلكونهـمقهورًاـحتـقهره، مسَده؛
بالنوعـماثلة،ـوباجنسـ وأماـامحّققونـفقسمواـبوجهـآخر،ـوقالوا:ـإنـااحادـ
مانسة،ـوبالكمـمساواة،ـوبالكيفـمشاهة،ـوبامضاهاةـكاحادـزيدـوعمروـيـبنوةـبكرـ
أطرافـ كاحادـ مطابقة،ـ وباأطرافـ موازاة،ـ وبالوضعـ مشاكلة،ـ الشكلـ مناسبة،ـويـ

ـانكبابـأحدماـعىـاآخر«)3(. طاسنـعند

»القاموسـامحيط«ـ)):ـ056)(.ـ  )((

ـالطحاوية«ـص42. »رحهـعىـالعقيدة  )2(

ـالسابقـص42. امصدر  )3(
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وهذاـالتقسيمـالثايـهوـالتقسيمـاأكثرـدقـة،ـوهوـامشهورـعندـامحقـقنـمنـ

امتأخرين.ـ
فمعنىـكامـالطحاوي:ـأي:ـاـُتشبهـذاُتهـذواِتـخلوقاتِه،ـواـصفاُتهـصفاِتـ

خلوقاته.ـ
ـإذـ ـاهـعزـوجل؛ ـالبرـاـماثلـقدرة ـفقدرة ـاهـقادرـوالبرـقادرون، فحنـنقول:
قدرةـاهـليسـكمثلهاـيءـمنـقدراتـالبر،ـفقدراتـالبرـهاـتعُلٌقـيتلفـعنـتعلقـ

ـاهـوأثرها. قدرة
قوله:ـ»واـيشبهـاأنام«ـيشملـنفيـالشبهـعنـالذاتـوعنـالصفاتـوتعُلقاتـ
الصفات؛ـفكلـماـهـسبحانهـمنـصفاتـأوـذاتـأوـإضافةـفاـُيشبهـذلكـشيئًاـماـهوـ

ثابتـمخلوقاته.
ـإناـهوـيـاأساءـمنـحيثـدالتهاـعىـاأحكام،اـمنـحيثـ ـالواقع وااشراك
ونحنـموجودون،ـ واهـموجودـ عامون،ـ ونحنـ عامـ اهـ يقال:ـ احقائق؛ـ دالتهاـعىـ

ولكنـليسـعلمهـكعلمناـواـوجودهـكوجودنا..ـوهكذا.
وكلمةـ»عام«ـو»موجود«ـو»قادر«ـإناـتثبتـأصلـاحكم،ـوهوـالوصفـبالقدرةـ
ـكعلمـالبر،ـ ـمطلقًاـعىـأنـعلمـاهـتعاىـيـحقيقته والعلمـوالوجود،ـولكنـاـدليلـفيها
أوـأنـحقيقةـقدرتهـــعَزـاسمهـــكقدرةـالبر،ـأوـأنـوجودهـــجَلـــكوجودهم،ـوَمنـ
ـفقدـضَلـيـفكره،ـوأخطأـيـإدراكه. ـااشراَكـيـاحقائق، أخذـِمنـااشراكـيـاأساء
قالـالفروزآباديـصاحبـ»القاموس«:ـ»الِشْبهـوالَشَبهـوالشبيهـهوـامِْثل«،ـمنـ

ـاأناَمـواـاأناُمـياثلونه. ـاأنام:ـاـياثل ذلك:ـاـيشبه
ـُتطَلقـعىـامخلوقات،ـوخصوصًاـعىـامخلوقاتـالعاقلة.ـ اأنامـعمومًا
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ـالقاعدة:ـ﴿ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾،ـوقولهـ والدليلـعىـهذه
تعاى:ـ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـ]اإخاص:ـ4[،ـوقدـوردتـآياٌتـكثرةـفيهاـ

ـالشبهـعنـامخلوقات. ـنفُي تسبيحـوتنزيهـهـسبحانهـوتعاىـفيها
ـالسلفـواأحاديُثـواآياُتـعىـنفيـالشبيهـعنـاهـتعاى. ـتواترتـكلاُت وقد

ــففيـ»اجامعـالصحيح«ـ)سننـالرمذي(ـعنـأيـبنـكعب:ـأنـامركنـقالواـ
فأنـزلـاهـ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ * پ پ﴾ـ لناـرّبك،ـ انـُسْبـ لرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ
]اإخاص:ـ)-2[ـفالصمد:ـالذيـمـيلدـومـيولد؛ـأنهـليسـيءـيولدـإاـسيموت،ـ

واـيءـيموتـإاـسيورث،ـوإنـاهـعزـوجلـاـيموتـواـيورثـ﴿ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ﴾ـقال:ـم يكن له شبيٌه وا عدٌل، وليس كمثله يء))(.

ـأنـامركنـقالوا:ـ ــويـ»مستدركـاحاكم«ـعنـأيـبنـكعبـريـاهـتعاىـعنه:
ياـممدـانُسْبـلناـرَبك،ـفأنزلـاهـعزـوجل:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ * پ پ* پ 
ـإاـسيموتـ ـيولد ـليسـيء ڀ ڀ ڀ * ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾؛ـأنه
ـأحد.ـقال:ـ ـلهـكفوًا ـيكن ـيموتـإاـسيورثـوإنـاهـاـيموتـواـيورثـوم وليسـيء
م يكن له شبيه وا عدل وليس كمثله يء.ـهذاـحديٌثـصحيحـاإسنادـومـيرجاه)2(.
ـأبوابـ ـالبيهقيـيـ»اأساءـوالصفات«ـيـِماع ـاإمام ـاحديثـأيضًا ـــوروىـهذا

ـنفيـالتشبيهـعنـاهـتعاى)3(.  ـالتيـتتبع ـاأساء ذكر
ـــورواهـأيضًاـيـ»شعبـاإيان«ـعنـأيـبنـكعب:ـ»أنـامركنـقالوا:ـياـممدـ

ـاإخاصـ)3364(. ـبابـويـسورة ـالقرآن، أبوابـتفسر  )((

ـاإخاصـ)3987(.ــ ـبابـتفسرـسورة كتابـالتفسر،  )2(

بابـبيانـأنـهـجلـثناؤهـأساءـأخرىـ)50(،ـ)):ـ92(.  )3(
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ـالصمدـ ـقال: ـفأنزلـاهـعزـوجلـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ * پ پ﴾، ـربك، انُسبـلنا
الذيـ﴿پ ڀ ڀ ڀ * ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾؛ـأنهـليسـيءـيولدـ
ـيموتـإاـسيورث،ـوإنـاهـتباركـوتعاىـاـيموتـواـيورث،ـ إاـسيموتـوليسـيء
ـاهـ))(. ـوليسـكمثلهـيء«. ـيكنـلهـشبيهـواـعدل، ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـم
ــوروىـالبيهقيـأيضًاـيـ»شعبـاإيان«ـعنـابنـعباسـريـاهـعنهـيـقوله:ـ

﴿ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ـ]مريم:ـ65[:ـ»ـهل تعلمـلهـعزـوجلـمثاًـأوـشبهًا«.ـاهـ)2(.
إذنـنفيـالشبيهـواردـيـالسنة،ـخافًاـلِـمنـزعمـأنهـمـيِرْدـنفُيـالشبيهـعنـاهـ

ـالتشبيهـيـالريعة.ـ ـنفي ـيرد ـإنهـم ـيلتفتـإىـمنـقال تعاى،ـوا
كُلـهذهـالنصوصـــوغرهاـالكثُرـــفيهاـدالٌةـعىـنفيـالشبيهـعنـاهـسبحانهـ

وتعاى.ـ
ـنفيـ ـيردـيـالكتابـوالسنة ـم ـالقولـويقولون: هناكـبعضـالناسـيشّككونـيـهذا
الشبيهـوماـوردـهوـنفيـامثيل،ـونفيـامثيلـاـيستلزمـنفيـالشبيه،ـفهذهـالنصوصـفيهاـ

ـبنـاهـوخلوقاته. نفيـالشبه
قالـابنـتيمية:ـ»وإناـامقصودـهنا:ـأنـمردـااعتمـادـىـنفيـماـُينفىـعىـمردـ
نفيـالتشبيهـاـيفيد؛ـإذـماـمنـشيئنـإاـيشتبهانـمنـوجه،ـويفرقانـمنـوجه،ـبخافـ
ااعتادـعىـنفيـالنقصـوالعيبـونحوـذلك؛ـماـهوـسبحانهـمقَدسـعنه؛ـفإنـهذهـ

طريقةـصحيحة«)3(.

ـبابـاإيانـباهـعزـوجلـ)00)(.  )((

ـبابـأساميـصفاتـالذاتـ))2)(.  )2(

ـالفتاوى«ـ)3:ـ75(. ـ»مموع  )3(
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ـبهـواـوردـعنـ ـالتشبيهـمنـكلـوجٍهـغَرـرعٍي؛ـإذـمـتأتـالريعُة هوـيعترـنفي
السلف،ـفإنـكلـشيئنـموجوَدينـاـبّدـــعندهـــمنـوجهـشبٍهـبينها،ـواـُيسلمـأنهـإنـ
قالـبالتشبيهـمنـبعضـالوجوهـيلزمهـإثباُتـالتساويـيـاأحكامـها،ـولذلكـتراُهـإذاـ
ـإناـينفيـ ـويزُعمـيـبعضـامواضعـأنه ـببعضـاجهات،ـواـينفيهـمطلقًا، ـُيقّيده نفىـالتشبيه
التكييَفـوالتمثيلـلورودـالدليلـعىـذلك،ـفنفُيـالتمثيلـمنـاآية،ـونفيـالتكييفـمنـ
ـأنـالكيفـثابتـهـتعاى،ـ ـيقولـيـبعضـكتبه:ـوحاصلـكامـهؤاء السلف.ـوينسىـأنه
ولكناـاـنستطيعـتعيينهـومعرفةـصورتهـحقيقية،ـولذلكـيفرونـنفيـالسلفـللكيفـ

ـفثابت! ـأماـهوـيـنفسه ـبه بنفيـعلمهم
وهذاـمغالطةـوخالفةـللقرآنـوالسنةـوالسلف،ـوماـمـيستطعـإنكاَرـأنـالسلفـ
امثيلـمنـكلـوجه،ـ نفُيـ الشبيهـ بنفيـ بأنـمرادهمـ بقولهـ التأويلـ اُمَشِبَهةـجأـإىـ َذُمواـ

ـبإثباته.ـ ـيقول ـفياـاـيمكنـلعاقلـأن وبذلكـتّمـحرـنفيـالتشبيه
ي اللغة: الشبيه وامثيل والعدل.. كُلها ألفاظ متقاربة ُيفّر بعضها ببعض، أما ي 

التدقيق فيوجد بعض الفروقات بينها سنأي عى ذكرها قريباً بإذن اه. 
قال الطحاوي: )حي ا يموت(

قالـتعاى:ـ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ 
ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ی﴾ـ]البقرة:ـ255[،ـوقـالـتعـاى:ـام﴿ٱ * ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ * ڀ ڀ 
]آلـعمران:ـ)-3[،ـوهـذهـاآُيـ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ـ

ـاهـتعاىـمتصفـباحياة.ـ ـتدُلـعىـأن ـالكريم، وغُرهاـيـالقرآن



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  204
ـتعاى:ـ﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ـقوله ـيدُلـعىـذلكـأيضًا وما
ہھ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ھ ھ ھ ے﴾ـ]غافر:ـ64[.
ـبدأـ ـاآيةـدائلـمنـحيثـالعقلـوالسمعـعىـحياته؛ـأنه ـالبابري:ـ»ففيـهذه قال
بذكرـالصانعـوأتبعهـبذكرـالصنعـبقوله:ـ﴿ڱ﴾ـثمـذكرـامصنوعـبقوله:ـ﴿ڱ﴾ـ
ثمـذكرـدائلـالصنعـبقوله:ـ﴿ڱ﴾،ـثمـذكرـامصنوعـبقوله:ـ﴿ڱ﴾،ـثمـذكرـ
دالةـامصنوعيةـبقوله:ـ﴿ڱ﴾،ـأي:ـجعلهاـمعـَسَعتهاـوِعظمهاـعىـهيئةـتقُرونـ
عليها،ـوتفرشوهاـوتتعيشونـفيها،ـوهيـمذَللةـاـتدفعـعنـنفسها،ـوشّقـاأهارـفيها،ـ
وأنبتـأنواعـالثارـمنها،ـثمـقال:ـ﴿ں ں﴾ـأي:ـسقفًاـمفوظًاـقائًاـيـاهواءـباـ
عمدـواـعاقة،ـثمـخاطبـالعقاَءـيـتصويرـجواهرهمـوتركيبـأبداهم؛ـلينظرواـيـ
آياتـألوهيته،ـوكمـالـقدرتهـوحكمته،ـفقال:ـ﴿ڻ ڻ ڻ﴾ـ
ـثمـصارتـ ـُنطفًاـُسّلتـمنـُصلبـالرجلـوترائبـاأنثى، ـأمواتًا ـيعلمونـأهمـكانوا وهم
النطفةـيـقرارـمكنـيـظلاتـثاث،ـانقطعـعنهاـتدبرـاأبوين،ـفدّهمـعىـربوبيتهـ
ـإاـبالصانع،ـودّهمـعىـمعرفةـحكمتهـ ـإذـاـصنع ـبقوله:ـ﴿ڻ﴾؛ بآثارـصنعه،
وعلمهمـبآثارـاإتقانـواإحكامـبقوله:ـ﴿ڻ ڻ﴾،ـأي:ـأحسنـتركيبهاـ
منتصبًةـقامُتهاـغرـمنكبة،ـوأبدعـيـبدنكمـمنـالقرنـإىـالقدمـأشياَءـيتحرـالعقلـيـ
إدراكـكنهـُحسنها،ـورّكبـفيكمـالعقلـالدّراك،ـثمـذكرهمـبنعمهـعليهمـفياـتقومـبهـ
أنفسهمـفقال:ـ﴿ڻ ۀ ۀ﴾ـأي:ـرزقكمـمنـأطيبـماـأخرجـمنـاأرض؛ـ
أنهـأخرجـمنهاـنباتًاـختلفًا،ـفجعلـأطيبهـوألينهـرزقًاـللبر،ـوسائرهـرزقًاـللدواب،ـثمـ
ـالذيـصنعـبكمـهذاـهوـربكمـاـرَبـسواه،ـثمـقال:ـ قال:ـ﴿ہ ہ ہ﴾ـأي:
﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ـعلمهمـااستدالـأنـالفعلـامحكمـاـيتأتىـإاـمنـحيـ
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قادرـعام؛ـإذـمنـينسبـمثلـهذهـامصنوعاتـإىـماـليسـبحيـيكونـمنونًاـخارجًاـعنـ
عدادـالعقاء.ـوكاـيستدلـبالفعلـامحَكمـعىـكونـالفاعلـقادرًا،ـيستدلـبهـعىـكونهـ
أنهـهوـاحّيـ القدرة،ـويـقوله:ـ﴿ۓ ۓ﴾ـإشارٌةـإىـ ثبوتـ إذـاحياةـرُطـ حّيًا؛ـ
ـبحياٍةـ ـفهمـأحياٌء ـمنـفيِضه، ـمستفادة ـبذاته،ـوإىـأنـحياَةـغِرهـعارضة امطَلقـالذيـحياُته
هيـغُرهم،ـفلذلكـحلـفيهمـاموتـبآٍف،ـفأماـحياتهـبذاتهـفيستحيلـأنـحلهـاموت؛ـإذـ

الواجبـبذاتهـاأزٌيـاـيزول،ـوإليهـاإشارةـبقولهـسبحانه:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ﴾ـ]الفرقان:ـ58[«))(.

وهذاـكامـنفيسـمنـهذاـامحّقق،ـويناسبهـاقراُنـاحياةـبالقيوميةـيـقولهـتعاى:ـ
﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے﴾،ـوالقيوم:ـهوـالقائمـبذاتهـامقيُمـ

ـاخلق.ـ ـبتدبرـأمر ـالقائم ـأوـهو لغره،
ـوالعقلـيوجبـكوَنـ ـوردـيـالقرآنـوالسنة،ـواأدّلةـعىـذلكـكثرة، فكونـاهـحّيًا
اخالقـهذاـالعاَلـمـحّيًاـاـميتًا،ـفكلـدليلـدَلـعىـعلمـاهـتعاىـوقدرتهـوإرادته،ـفهوـ

ـاهـتعاىـحٌي؛ـاستحالةـعالِـٍمـُمريدـقادرـغرـحٍي.ـ بعينهـداٌلـعىـأن
وليسـامقصوُدـباحياةـاحركة،ـواـالنمّوـكاـيتوهمـبعٌض،ـبلـاحياُةـهيـصفٌةـ
ثابتةـمنـقامـبهـالعلمـواإدراكـواإرادةـوالقدرة،ـفهذاـفرقـماـبنـاحيـواميت،ـوليسـ
الفرقـيـاحركة،ـفكثيـٌرـمنـاأمواتـالذينـليسـفيهمـحياةـيتحركون،ـكالكواكبـ

واأشجارـوالرياح.ـ
واحياةـليسـهاـأمرـيازمهاـوتقـتضيهـلذاها،ـولكنهاـصفٌةـُتصّححـااتصاَفـ
بصفاتـاإدراك،ـكاـمى،ـفاـيقال:ـإذاـكانـاهـتعاىـحيًا،ـفهوـمتحّرك؛ـأنـاحركةـ

ـالطحاوية«،ـص43. »رحـالعقيدة  )((
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ليستـمنـمقتضياتـاحّي،ـبلـهيـمشـروطةـبكونـالـمتحّركـمتحيزًاـفعاـبنفسه،ـ
ولكنـاهـتعاىـليسـمتحيزًا،ـواـفاعاًـيقومـفعُلهـبنفسه،ـفمحُلـفعلهـليسـذاته،ـكمـاـ
يقولـبذلكـبعضـامنتسبنـإىـالسلف،ـويقولون:ـإنـذلكـهوـمعنىـأنـاهـتعاىـيتّرفـ
بذاته،ـبمعنى:ـأنهـيفعلـفيهاـماـيشاءـمنـأفاعيَلـحادثٍةـبإرادتهـوقدرته،ـفاإلهـعندهمـ
ـالسنةـرعًاـوعقاً.ـ ـأهل ـيشاء،ـوهذاـماٌلـعند يزيُدـويغّرـمنـأحوالـذاتهـوصفاتِهـكا

قال الطحاوي: )قُيوٌم ا ينام(
ِقيامـأحدـمنـ القُيوُم:ـهوـالقائمـعىـشؤونـخلقه،ـوهوـامقيُمـلغره،ـأي:ـاـ
امخلوقاتـإاـبإقامةـاهـله.ـقالـابنـمنظورـيـ»اللسان«:ـ»ابنـاأعراي:ـالَقُيومـوالقّيامـ
واُمدِبرـواحد.ـوقالـالزجاج:ـالقُيومـوالقَيامـيـصفةـاهـتعاىـوأسائهـاحسنى:ـالقائمـ

بتدبرـأمرـَخلقهـيـإنشائهمـوَرْزقهمـوعلمهـبأْمِكنتهم،ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ       ڀ﴾ـ]هود:ـ6[«.

قالـالبابري:ـ»القيوم:ـهوـالقائمـعىـكلـنفسـبمـاـكسبت،ـوقيل:ـهوـاحافظ،ـ
وقيل:ـالقائمـبتدبرـأمرـاخلق،ـوقيل:ـالقائمـبذاتهـامقيمـلغره.ـوقوله:ـ)ا ينام(ـنفٌيـ

للنومـوالِسنةـوالسهوـوالغفلةـعنه«))(.
لـُزلنا:ـ﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾ـ إدامةـوجودناـ اهـ ُيـِردـ مـ لوـ
الساواتـ ببقاءـ وإرادتِهـ اهـ قدرةـ َتَعُلـُقـ لواـ أي:ـ ــ الفناءـ هوـ والزوالـ ــ ]فاطر:ـ)4[ـ
واأرضـَلَفنِـَيتا،ـفاـتقومـامخلوقاتـميعًاـبأنُفسها،ـوالوجودـاحادثـُمستِمٌرـبإجادـ

اهـجلـشأنه.
يستلزمـ الغر،ـوهذاـ النائمـعنـ غيبوبةـ يستلزمـ النومـ ينام«؟ـأنـ »اـ قال:ـ ماذاـ

ـنائمـعنه. ـتعُلقاتـالقيومـمنـحيثـماـهوـقيومـوُمَدِبٌرـعّاـهو انقطاع
ـالطحاوية«،ـص44. »رحـالعقيدة  )((
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وقوله:ـ»اـيموت«ـتفصيلـومييٌزـلـ»حٌي«؛ـأنـاأحياءـموتـإاـاهـسبحانه،ـ
فهوـحيـاـيموت،ـوكذلكـ»اـينام«ـتفصيلـومييزـلـ»قيوم«،ـفقيومّيةـبعضـالناسـ

ـانقطاع.ـ ـأُي ـاهـفاـيِرُدـعليها ـأماـقيومية ـله، تنقطعـعاـهمـمدِبرون
ـفليسـ ـفاهـسبحانهـموصوفـبالغايةـيـقيامهـبشؤونـخلقه، »قيوم«:ـصفةـمبالغة،

ـإياهمـموجودين.ـ ـإاـبجعلـاهـتعاىـوإبقائه ـتدبر،ـفاـقيمةـواـحقيقة فوقـتدبره
قال الطحاوي: )خالق با حاجة(

ـإىـماـيلقهـمطلقًا.ـ ـباـافتقار أي:
جاءـيـ»لسانـالعرب«:ـ»اهـتعاىـوتقَدسـاخالُِقـواخَأُق،ـويـالتنزيلـ﴿ۉ 
]يس:ـ)8[،ـ ]احشـر:ـ24[،ـوفيهـ﴿ې ې ې ى﴾ـ ې ې ې ې﴾ـ

وإِناـُقّدمـأَولـَوْهلة؛ـأنهـمنـأساءـاهـجلـوعز.
اأزهري:ـومنـصفاتـاهـتعاىـاخالقـواخاق،ـواـجوزـهذهـالصفةـباألفـ
والامـلغرـاهـعزـوجل،ـوهو:ـالذيـأوجدـاأشياءـميَعهاـبعدـأنـمـتكنـموجودة،ـ
ـلإجاِدـعىـوْفِقـ ـتقديرـماـمنهـوُجوُدهاـوبااعتبار، ـباعتبار ـالتقدير،ـفهوــ وأصلـاخلق:

ـــخالٌق. التقدير
إليه،ـوكلـيءـ ُيسَبقـ مـ ِمثاٍلـ اليءـعىـ ابتِـداعـ العرب:ـ والـَخْلُقـيـكامـ

خَلـقهـاهـفهوـُمْبـَتِدئهـعىـغيـرـمثـالـُسبقـإِليـه،ـ﴿ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ﴾ـ]اأعراف:ـ54[،ـقالـأبوـبكرـبنـاأنباريـاخلقـيـكامـالعربـعىـوجهن:ـ
ـالعدم،ـقالـ ـبعد ـاإجاد ـالتقدير،ـواخلقـهو: ـأْبدَعه،ـواآخر: ـاِإْنشاُءـعىـمثال أحدما:

ـيكن«.ـ ـأْنـم ـبعد ـأحدثه ابنـسيده:ـَخلقـاهـاليءـَيُلقهـخلقًا:



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  208
واحاجةـيـاللغةـبمعنىـاافتقارـوالطلبـوالعوز،ـقالـابنـمنظور:ـ»قالـاللحياي:ـ

ـاحَتجُت.ـ ـأي: ـَيـُحوُجـوَحيُج،ـوقدـُحجُتـوِحجُت ـالرجُل حاَج
ـَماويَج«. واحَوُج:ـالَطَلُب،ـواحُْوُج:ـالَفْقُر.ـوأحَوَجهـاهـواُمحِوُج:ـاُمعِدُمـمنـقوٍم

ـالواحدـعىـغره.ـ ـاحاجة:ـهيـتوُقفـكال ـنقول: ـبأن ـنعرفها ويمكنـأن
ويستحيلـأنـيتوقفـكمـاُلـاهـتعاىـعىـغره!ـفاهـتعاىـهوـالغنيـاحميد،ـ
ـبلـليعقبـ ـإليهم، ـتعاىـامخلوقاِتـليسـحاجته وتعاىـاهـعنـأنـحتاجـإىـغره،ـوخلُقه

خلَقهـهمـأمُرهـوهُيهـعىـماـسبقـيـعلمهـتعاى:ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
]الذاريات:ـ ﴾ـ * ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  * چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ـللعابدـاـللمعبود. ـبالعبادة،ـوالعبادةـكاٌل ـإاـآُمرهم ـأي: ،]58-56
وقالـتعاى:ـ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ﴾ـ]فاطر:ـ5)[. 
﴿ڀ﴾:ـاسمـفاعلـمعناه:ـُموِجد،ـإماـُموِجدـامادةـوصورةـامادة،ـأوـُموِجدـ
ـالصورةـوامادة،ـفهاـحادثتان. ـأوجدهاـسابقًا.ـواهـتعاىـهوـموِجد الصورةـمنـمادّةـقد
معنًىـ فهذاـ غره،ـ عى  اليء  كال  توُقف  »احاجة«:ـ معنىـ إنـ نقول:ـ وعندماـ
ـإذاـ ـأنه ـتأماًـكبرًا،ـوحاصله: ـليتأملـفيه ـيتوّقفـعنده ـأن دقيٌقـومهٌمـجدًا،ـحسنـبالناظر
ـتعاى،ـ ـليسـاستكالـذاته ـاهـأَيـيٍء ـإليه.ـفخْلُق توَقَفـكاُلَكـعىـغركـفأنتـمتاٌج
ـامخلوقاِتـهوـكالـ ـبلـخلُقه ـالصفاتـالتيـيتصفـتعاىـها، واـاستكالـكااتهـمن

ـالعلَية. للمخلوقـاـلذاته
أاـيستلزمـهذاـأنهـتعاىـلوـشاءـأْنـاـيلقـَلـَاـخلق؟ـهلـهناكـُموِجٌبـأوجَبـ

ـبالطبع! عىـاهـأنـيلقـشيئًا؟ـا
ـبذلكـهوـالسببـ ـاأزلية ـإرادته ـإرادتهـاـحاجته،ـوتعُلُق ـمجَرِد ـلأشياء إذنـَخْلُقُه
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اأولـيـإحداثـاخلق،ـولوـأرادـأنـُيعدمـهذهـامخلوقاِتـلـاـأنقَصـذلكـمنـصفاتهـ
ـامعنىـاـخافـفيهـ ـإياهاـاـيزيدـمنـكااتهـجَلـشأنه،ـوهذا ـأنـخْلَقه الكاليةـشيئًا،ـكا
بنـأحدـمنـأهلـاحق،ـوإنـخالفـفيهـبعضـالفاسفةـواحشويةـامجّسمة،ـفاَدَعواـأَنـ
ـاأخرةـإفادةـلزومـكونهـخالقًاـ ـالعبارة ـاهـتعاىـهوـكالـلهـأوـمنـكاله،ـوأطلقوا خلَق
ـتعبرهمـ)منـكاله(ـ ـفصار ـإاـإذاـخلقـبعضـاخلقـبالفعل، بالفعل،ـوأنهـاـيكونـخالقًا
مقاربًاـلتعبرـامتفلسفةـبأنهـعلةـللعام،ـغايةـاأمرـأنـهؤاءـامجسمةـادعواـأنـهذاـكلهـ
يكونـبإرادةـاهـواختياره،ـمعـقوهمـبعدمـإرادةـقديمةـه!ـوهذاـاـيستقيمـمعـنفيهمـ

ااضطرارـعنهـجّلـوعا.ـ
أي:ـزعمواـأنـكونـاهـتعاىـخّاقًاـبالفعلـمنـكااتـاه،ـوهذاـمعناهـعندهم:ـ
أنهـإذاـمـيصدرـعنهـأُيـخلوقـفهذاـفيهـتنقيٌصـلكالـاهـتعاى،ـويّدعونـأنـيـذلكـ
بخاً،ـوأنـكونـاهـتعاىـجوادًاـيستلزمـأنـُيوجدـكّلـماـلُهـالقابليةـلإجاد،ـوقدـاشركـ
يـهذاـاأصلـاخطرـالذيـيستلزمـتعجيَزـاهـتعاىـونفَيـإرادته،ـوجْعَلُهـمردـعلةـأوـ
الذينـ الفيض،ـوبعُضـاحشويةـ الفاسفةـوأهِلـ كٌلـمنـ فيهـ بالطبيعة،ـاشركـ فاعاًـ
يّدعونـالتمسكـبكامـالسلف،ـفاّدَعواـأنـكونـاهـتعاىـخالقًاـبالفعلـكاٌلـه،ـوأنهـ
مـيمَرـعىـاهـتعاىـحاٌلـمقَدرـواـمَقٌقـكانـفيهـوحَده،ـفلمـيزْلـعنَدهمـمعـاهـتعاىـ

ـالفاسفة!ـ ـأهمـيالفون ـيّدعيـهؤاء ـثم بعُضـخلوقاته،
وقدـتعرضـلنحوـهذهـالعثراتـبعضـالصوفيةـالذينـزعمواـأنـكونـاهـتعاىـ
ـالقبول،ـوهوـموافقةـ ـيقبله،ـوأنـاإعطاءـواجبـأجل ـإعطاءـكلـيءـما ـيستلزم قادرًا،
ـفالصوفيةـ ـببعضـعباراتـصوفيةـأهلـالسنة، ـألفاظهمـوزَينوها للمتفلسفة،ـوإنـوَشحوا
منـأهلـالسنةـاـيقولونـبذلكـأصاً،ـواـيرَضونـأنـينتسبـإليهمـأحٌدـيقولـهذهـ

العقيدةــالباطلة. 
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قال الطحاوي: )رازق با مؤنة(
صاحبـ قالـ كثرة!ـ مغاليُقـ أماَمهـ انفتحتـ اللغويـ اأصلـ اإنساُنـ َفِهَمـ إذاـ
»القاموس«:ـ»مانـالقوَم:ـاحتملـُمؤنَتهمـأي:ـقوهم،ـوقدـاـُهمزـفالفعلـماَنـُه،ـوماـ
مأْنُتـَمْأَنـُه:ـمـأكرثـله،ـأوـمـأشعرـبه،ـأوـماـهيأتـله،ـواـأخذتـعّدتهـوُأهبته،ـواـ

طلبته،ـواـأطلتـالتعبـفيه«.
منـهناـنستطيعـأنـنعلمـلِـَمـيقوُلـعلاءـأهلـالسنة:ـإنـاهـخلَقـاخلقـباـسبِقـ
ـتعاىـ ـتعُلقـإرادته ـبلـخَلَقهمـمجّرد نظٍر،ـواـسبقـفكر،ـواـبتعُمل،ـواـباكتسابـيء،

بإجادهم.ـ
اـ ولكنـ امخلوقات،ـ عىـ يصُدقـ وهذاـ التدبر،ـ يـ امشّقةـ إىـ ترجعـ الـُمؤنةـ
يصُدقـعىـاهـتعاى،ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ﴾ـ
]النحل:40[،ـفاـيلحقهـامؤنةـوالُكلفةـيـذلكـلكالـقدرته،ـومنـهناـأخذـاماتريديةـ

مصطلحـ»التكوين«.ـ
واـجوزـأنـيفهمـمنـقوله:ـ﴿ـەئ﴾ـأنـاخلقـيكونـبَعنـالكام،ـبلـهذاـعبارةـ
عنـأسلوٍبـُيرادـبهـتقريبـإنجازـاهـتعاىـلِـاـيريدهـمنـامخلوقات،ـفاستعملـهذاـ
اأسلوبـاللغويـامعروفـعنـالعرب،ـلُيـفَهمـعدُمـخلفـمرادهـعنـإرادته،ـوعدمـ

خّلفـمقدورهـعنـتعلقـقدرته.ـ
قالـاإمامـالنسفيـيـتفسرهـهذهـاآية:ـ»﴿ـەئ وئ﴾ـمنـ»كان«ـالتامةـالتيـ
بمعنىـاحدوثـوالوجود.ـأي:ـإذاـأردناـوجودـيء،ـفليسـإاـأنـنقولـله:ـُاحُدثـ
فهوـحدثـباـتوُقف،ـوهذهـعبارةـعنـرعةـاإجاد،ـيبنـأنـمرادًاـاـيمتنعـعليه،ـوأنـ
وجودهـعندـإرادتهـغرـمتوقف،ـكوجودـامأمورـبهـعندـأمرـاآمرـامطاع؛ـإذـأوردـعىـ
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امأمورـامطيعـاممتثل،ـواـقولـَثَم.ـوامعنى:ـأَنـإجادـكِلـمقدورـعىـاهـهذهـالسهولة،ـ

ـالذيـهوـمنـبعضـامقدورات«.ـ ـالبعُث فكيفـيمتنعـعليه
وقالـاإمامـالبيضاويـيـتفسرـقولهـتعاى:ـ﴿ائ ائ ەئ ەئ﴾:ـ»وهوـبيانـ
ـواُمدد،ـ ـأنـتكوينـاهـبمحضـقدرتهـومشيئتهـاـتوَقَفـلهـعىـسبقـامواّد إمكانيةـوتقريره
وإاـلزمـالتسلُسلـفكاـأمكنـلهـتكويُنـاأشياءـابتداًءـباـسبقـمادةـومثال،ـأمكنـلهـ

ـبعد«. ـإعادة تكوينُها
وقالـأبوـالسعودـيـتفسرـقولهـتعاى:ـ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ 
ٿ   ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]آلـعمران:ـ47[:ـ»وهوـكمـاـ
ـامقدوراِتـحسباـتقتضيهـمشيئُتهـوتصويٌرـ ترىـمثيٌلـلكالـقدرتهـتعاىـوسهولِةـحصوِل
لرعةـحدوثِهاـباـهوـعلمـفيهاـمنـطاعةـامأموِرـامطيِعـلآمِرـالقوّيـامطاِع،ـوبياٌنـأنهـ
ـيقِدرـعىـخلقهاـدفعًةـمنـ ـبأسبابـومواَدـمعتادٍة ـيقِدرـعىـخلقـاأشياِءـُمدَرجًا تعاىـكا

غرـحاجةـإىـيءـمنـاأسبابـوامواد«.
ـاماتريديـيـتفسره:ـ»وقوله:ـ﴿ائ ائ ەئ ەئ  ـأبوـمنصور وكذلكـقالـاإمام

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾ـ]يس:ـ82[.
حتمل:ـإناـحالهـإذاـأرادـشيًئاـ﴿ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾،ـقدـذكرناـمعنىـهذهـ
ـالذيـكانـمنـغرـ ــۆئ﴾ اآيةـفياـتقدمـأنـكلـماـكانـويكونـأبًداـآبدينـإناـيكونـبـ﴿
ـأوـ ـأمرهـومشيئته، ـنفاذ ـإخبارـعنـرعة ـإناـهو ـنونـأوـيءـمنـذلك، أنـكانـمنهـكافـأو
ــۆئ﴾؛ـفعىـ :ـكاـاـيثقلـعليكمـقول:ـ﴿ ـواهَـأعلمــ إخبارـعنـخفةـذلكـعليه؛ـيقولــ

ذلكـاـيثقلـعىـاهـابتداءـخلقـواـإعادتهـواـيءـمنـذلك«.
ــۆئ﴾ـنفاذـقدرتهـيـاممكنات،ـوريانـ ـ»وامرادـمنـقوله:ـ﴿ــ ـالرازي: وقالـاإمام

ـبحيثـيمتنعـأنـيعرضـلهـعائقـومانع«.ـ مشيئتهـيـالكائنات،
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وقالـاإمامـالرازي:ـ»أماـقولهـتعاى:ـ﴿ۀ ہ ہ ہ﴾ـ]البقرة:ـ243[ـففيـ

تفسرـ﴿ٿ ٿ﴾ـوجهانـاأول:ـأنهـجارـمرىـقوله:ـ﴿ې ې ې ى ى ائ 
ائ ەئ ەئ  وئ﴾ـ]النحل:ـ40[ـوقدـتقدمـأنهـليسـامرادـمنهـإثباُتـقول،ـبلـامراد:ـأنهـ
تعاىـمتىـأرادـذلكـوقعـمنـغرـمنٍعـوتأخر،ـومثُلـهذاـُعرٌفـمشهورـيـاللغة،ـويدُلـ

ـالقولـيـاإماتة. ـبالقول،ـفكذا عليهـقوله:ـ﴿ہ ھ﴾ـفإذاـصحـاإحياء
والقولـالثاي:ـأنهـتعاىـأمرـالرسولـأنـيقولـهم:ـموتوا،ـوأنـيقولـعندـاإحياءـ
ماـرويناهـعنـالسّدي،ـوحتملـأيضًاـماـرويناهـمنـأنـاملكـقالـذلك،ـوالقول اأول 

أقرب إى التحقيق«.ـ
وقدـبّنـاإمامـالرازيـيـتفسرهـهذهـاآيةـأَنـقولـمنـقال:ـإنـ»الكون«ـيتوقفـ
ـأهلـالعلمـفانظرهـ ـباطلةـاـيقولـها ـويستلزمـأمورًا ـبالفعلـقولـضعيف، عىـكلمةـ»كن«

يـتفسرهـلقولهـتعاى:ـ﴿ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ﴾.ـ
ولذلكـقالـأهلـالسنة:ـإنـاهـتعاىـخالقـباـكسب،ـواـعاج،ـواـاستعانةـ

بسبب.ـ
قال الطحاوي: )ميت با خافة(

إذاـأماتـاهُـبعَضـاموجوداتـفهوـاـيافـمنـهذاـالذيـُيميتهـواـمنـغره؛ـ
أنـاخوفـدليٌلـعىـالنقص،ـومبعثـاخوف:ـهوـأنـهذاـالذيـخافـمنهـيمكنـأنـ
ك،ـوهذاـيعنيـأنهـيمكنـأنـُيفيدك،ـوقدـسبقـالقولـبأنـاهـخالقـباـحاجة،ـفإذاـ يُرّ
كانـخالَقـاجميعـباـحاجةـفكيفـيافـمنـإماتتهم؟ـواحاجة:ـإماـحاجةـإىـدفعـ

ـأوـجلبـمنفعة. مرة،
وليسـاموتـأمرًاـعدميًاـمضًاـعندـأهلـالسنة،ـبلـهوـوجودي؛ـأنـاموتـإناـ
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هوـانتقالـمنـحالـإىـحالـأخرى،ـفاموُتـحصلـعندـقبضـالروحـمنـاجسدـوالبدنـ
اماديـالكثيفـامشاَهد،ـفإْنـحصلـذلكـماتـاجسد،ـواـموتـالروح!ـومعنىـموتـ
اجسدـهنا:ـأنهـينعدمـإحساُسهـوسائُرـالصفاتـاأخرىـامرتبةـعىـاحياة،ـولكنـتبقىـ
ـبحسبـ ـبعدـذلك،ـوحصلـهاـمنـاأمـواللذة ـتعلقـباجسد ـتتعلقـنوع الروحـحيًة؛ـأها
أعاهاـيـاحياةـالدنيا،ـوهوـامقصودـبعذابـالقر،ـوأماـاجانبـالعدميـيـاموتـفمنـ

ـبنـاجسدـوالروح،ـواانفصالـعدمي.ـ ـانفصااًـخاصًا جهةـكونه
واستدلـبعضـالعلاءـعىـكونـاموتـوجوديًاـبقولـاهـتعاى:ـ﴿ڀ ڀ ڀ 
ـالسابقـ ـبناًءـعىـالتصور ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـ]املك:ـ2[،ـوهوـاستدالـصحيٌح

ـأمرـوجودٌيـوليسـعدميًا.ـ ـاموتـخلوق،ـوامخلوُق ـأن ـااستدال: للموت،ـوجهُة
انعدامـ اموتـ أنـ يعتقدونـ الناسـ منـ فكثرـ للموت،ـ تصُورناـ تصحيحـ فيلزمـ
لإنسان،ـواحقيقة:ـأنهـانتقالـلإنسانـمنـحياةـإىـأخرى،ـومنـمرحلةـمنـمراحِلـ

ـاآخرة.ـ ـاحياة ـتليها ـثم ـالرزخ، ـأخرىـهيـمرحلةـحياة ـإىـمرحلة وجوده،
ـاآخرة.ـ ـالرزخ،ـواحياة ـالدنيا،ـوحياة ـاحياة ـإذنـيـثاثـمراحل: فاإنسانـيمر

قال الطحاوي: )باعٌث با َمَشَقة(
قوله:ـ»باعثـباـمشقة«ـفيهـإشارةـإىـالبعث،ـواحياةـاأخرى،ـونفيـامشقةـ
عنـاهـتعاىـيـالبعثـكاـهوـيـاخلقـاأول؛ـأنـامشّقةـتوجدـيـمنـتنُقصـقدرتهـ
ـفأنتـمثاًـعندماـ ـاموِجد، ـيستنِفذه ـفيكونـغُرهـاـُيوَجدـإاـبجزء ـأوَجَدـغَره، ـإذا وطاقُته
ـفيك،ـ ـمنـاجهدـالذيـكانـخبوءًا ـقدرًا ـتستنفُذ ـتكنـلتحملهـإاـعندما ـفإنكـم حملـماً،
ـالفعلـمنكـمروطًاـ ـفيكونـصدور ـالعمل، ـامشقةـوالتعبـحُانـفيكـعند ولذلكـفإَن

ـالنقصـفيكـولك.ـ ـإثباَت ـترىـيستلزم بفناءـجزٍءـمنكـيـامفعول،ـوهذاـكا
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ـامشقة،ـواـياقيـالتعبـيـخلِقهـ ـولذلك،ـفاـتأخذه واهـتعاىـيفعلـاـكفعلك،

ـنفيس! ـفإنه ـامعنى؛ ـفافهمـهذا بامرة،
فيتعاىـاهـيـالبعثـواإعادةـعنـحوقـامشقةـوالتعب؛ـإذـاإعادُةـأهونـمنـ
اإنشاءـيـتصُورـاإنسان،ـوإليهـاإشـارةـبقوله:ـ﴿ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]الروم:ـ27[،ـ
أماـيـحِقـاهـتعاىـفاـفرقـبنـاابتـداءـواإعادة!ـوبقوله:ـ﴿ۈئ ۈئ ېئ﴾ـ

]ق:ـ5)[،ـأي:ـماـعجزناـباخلقـاأول،ـفكيفـنعجزـباخلقـالثاي؟!ـوبقوله:ـ﴿ـڦ  
ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ـ]اأنبياء:ـ04)[،ـوبقوله:ـ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ـ

]الروم:ـ27[،ـوقالـجوابًاـمنـأنكرـالبعث:ـ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ڻ  ڻ   * ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   * گ  ک 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   * ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڭ ڭ ۇ ۇ * ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې 

ې ې ى﴾ـ]يس:ـ77-)8[. 
ـالثانيةـفقال:ـ﴿ڑ ڑ ک ک  ک  قالـالبابري:ـ»وألزمـاحجةـمنكريـالنشأة
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ﴾ـ]احج:ـ5[،ـأيـكيفـتشُكونـيـالبعثـوُتنكرونهـوقدـخلقكمـاهـمنـالرابـ
ـأي:ـ ـتامًا،ـومعنىـ﴿ ڦ ڻ﴾، يـأطوارـختلفة،ـومعنىـ﴿ڻ﴾ـأي:ـخلوقةـخلقًا
ـلنبنـلكمـقدرتهـوسلطانه،ـفإنـمنـ ـنطفًةـعىـحاها،ـوقولهـ﴿ۀ ۀ﴾ـأي: مروكة
قدرـعىـحويلكمـمنـحالـالرابيةـإىـحالـاإنسانيةـوحالـالنطفةـإىـالعلقة،ـثمـإىـ
امضغة،ـفهوـقادرـعىـالبعثـواإحياءـبعدماـتصرونـترابًاـوتتاشىـأجزاؤكم،ـفليسـ

ـيعيدكم«))(. ـباـمشقة،ـفكذا ـابتداًء ـأنشأكم ـإاـهذا،ـوقد يـموتكم

ـالطحاوية«،ـص46. »رحـالعقيدة  )((
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ـاهـفاعلـ ـاه:ـإن ـالطحاويـفيهـإشارةـإىـذلكـكله،ـفهوـيقولـرمه ـاإمام وكام
ـإاـأنـاهـتعاىـ ـبامشقةـوالتعب، ـفاعلـمنـامخلوقاتـهوـفاعٌل ـكّل ـمعـأَن ـأي: باـمشقة،

اـيشبهـشيئًاـمنـذلك،ـواـيشبههـيء،ـفهوـفاعلـباـمشقة.
ـأيـتعب،ـ امشقة:ـهيـالتعب،ـواهـسبحانهـحنـيبعثـاخلقـاـيستلزمـذلكـمنه
هلـيتصورـأحدـأنـاهـيمكنـأنـيتعب؟ـاليهودـكانواـيعتقدونـهذا؛ـأهمـُيشبهونهـ
ـإنهـحنـخلقـالساواتـ ـالرَبـحتىـالصباح.ـوقالوا: ـيعقوبـصارع ـقالوا: بامخلوقات،
واأرضـارتاحـيـاليومـالسابع))(،ـفقدـجّوزواـأنـيصارعـالنبُيـرَبهـبناًءـعىـأنـاإلهـ
عىـشكلـإنسان)2(،ـكاـيقولـالسلفيونـامجسمة:ـَخَلَقـاهـآدمـعىـصورته،ـويريدونـ

ـالتكوين: ـالقديم«،ـسفر جاءـيـ»العهد  )((

ـالذيـ ـالسابعـمنـميعـعمله ـالذيـعملـفاسراحـيـاليوم ـالسابعـمنـعمله 2:ـ2ـوفرغـاهـيـاليوم  

عمل.ـ
ـالذيـعملـاهـخالقًا. ـاسراحـمنـميعـعمله ـالسابعـوـقدسهـأنهـفيه 2:ـ3ـوباركـاهـاليوم  

ـالقديم«: ـجاءـيـ»العهد  )2(

32:ـ24 فبقي يعقوب وحده، وصارعه إنسان حتى طلوعـالفجر.ـ  

ـفانخلعـحقـفخذـيعقوبـيـمصارعتهـمعه. ـرأىـأنهـاـيقدرـعليهـربـحقـفخذه، 32:ـ25ـوما  

ـتباركني.ـ ـالفجرـفقال:ـاـأطلقكـإنـم ـأطلقني؛ـأنهـقدـطلع 32:ـ26ـوقال:  

ـيعقوب. ـاسمكـفقال: ـله:ـما 32:ـ27ـفقال  

32:ـ28ـفقال:ـاـيدعىـاسمكـيـماـبعدـيعقوب،ـبلـإرائيل؛أنكـجاهدتـمعـاهـوالناسـ  

وقدرت.ـ
ـتسألـعنـاسميـوباركهـهناك.ـ ـأخريـباسمكـفقال:ـماذا 32:ـ29ـوسألـيعقوبـوقال:  

ـفنيئيلـقائًا:ـأي نظرت اه وجهاً لوجه ونجيت نفي.  ـامكان ـيعقوبـاسم ـفدعا 32:ـ30  

ـإذـعرـفنوئيلـوـهوـيمعـعىـفخذه. ـالشمس؛ 32:ـ)3ـوأرقتـله  

32:ـ32ـلذلكـاـيأكلـبنوـإرائيلـعرقـالنساـالذيـعىـحقـالفخذـاىـهذاـاليوم؛ـأنهـربـ  

حقـفخذـيعقوبـعىـعرقـالنسا.
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بالصورةـاهيئةـامعروفة،ـولكنـهـصورةـتليقـبذاته!ـكاـهيـقاعدهم،ـوهمـيتشبثونـ
يـذلكـبحملـاحديثـالنبويـامعروفـ)إنـاهـخلقـآدمـعىـصورته(ـوجعلونـمعنىـ
ـالتوراة،ـ ـاليهودـيـفهم ـيوافقونـيـذلكـطريقة ـللذهنـمنـالصورة،ـوهم ـامتبادر الصورة

إذـحملونـذلكـعىـالتشبيه.
ـأصلـنسبـ ـالقائلـذلكـالقوَلـُمَشِبهًاـاستحالـأنـيطرأـيـباله ـيكنـاإنسان لوـم

التعبـإىـاهـسبحانه!ـ
احظواـدقَةـكامـاإمامـالطحاويـللرّدـعىـمنـقالـبأنـاهـيتوّقفـكالـصفاتهـ
ـباعثـ ـباـحاجة،ـرازقـباـمؤنة،ـميتـباـخافة، عىـبعضـخلوقاته،ـفقالـهم:ـ»خالٌق

باـمشقة«.
متىـيتعبـاإنسان؟ـحنـيبذلـجهدًا!ـ

إَنـهناكـشيئًاـكانـكامنًاـبهـفخرجـمنك،ـأوـكانـفاقـدًاـلهـ ماـمعنىـهذا؟ـأي:ـ
فاكتسبه،ـلوـأمكنـأنـتفعلـفِْعَلَكـدونـُمامسةـومعاجةـلـاـَتفَعُلُهـفاـيستلزمـذلكـ

منكـجهدًا.
اـيقولـأُيـإنسان:ـإَنـاهـيمكنـأنـيتعبـإاـإذاـقال:ـإنـاهـيمّسـامخلوقات،ـ
اهـسبحانهـشبيٌهـ أَنـ توُهمـ بالتـعبـصادٌرـعنـ القولـ إذنـأصلـ يدانـوِرجان!ـ فلهـ
بامخلوقات،ـبحيثـإذاـأرادـأنـيلقـشيئًاـعاجهـبيدهـومّسه،ـكمـاـقالـهذاـراحةـ
أبوـسعيدـالدارميـيـ»الردـعىـبرـامريي«ـلـاـتكلمـعىـخلقـآدم،ـقال:ـ»فيقالـهذاـ
الـمرييـاجاهلـباهـوآياته:ـفهلـعلمتـشيئًاـماـخلقـاهـوَيـخلقـذلكـغره،ـحتىـ
خَصـآدمـمنـبينهمـأنهـويـخلَقهـمنـغرـمسيسـبيدهـفمَسه؟ـوإاـفمنـادعىـأنـاهـمـ
يِلـخلقـيءـصغرـأوـكرـفقدـكفر.ـغرـأنهـويـخلقـاأشياءـبأمرهـوقوله،ـوإرادته،ـ
وويـخلقـآدمـبيدهـمسيسًا«،ـوقالـردًاـعىـبرـامريي:ـ»وأماـقولك:ـ]تأكيدًاـللخلق[ـ
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ـوتفسرما،ـحتىـ ـإناـهوـتأكيدـاليدينـوحققها، ـفقلبته، ـلتأكيدـجهلتـمعناه فلعمريـإنه
يعلمـالعبادـأنهـتأكيدـمسيسـبيد«،ـوقال:ـ»فيقالـهذاـالتائهـالذيـسلبـاهـعقلهـوأكثرـ
جهله:ـنعمـهوـتأكيدـلليدين،ـكاـقلنا،ـاـتأكيدـللخلق،ـكاـأنـقولهـ)تلكـعرهـكاملة(ـ
تأكيدـللعددـاـتأكيدـللصيام،ـأنـالعددـغرـالصيام،ـويدـاهـغرـآدم،ـفأكدـاهـآدمـ
الفضيلةـالتيـكرمهـورفهـها،ـوآثرهـعىـميعـعباده،ـإذـكلـعبادهـخلقهمـبغرـمسيسـ
ـااعتقاداتـقدـيطرأـ ـومنـيعتقدـمثلـهذه ـالتشبيه، بيد،ـوخلقـآدمـبمسيس«))(،ـهذاـغاية
ـفاـيمكنـ ـاهـإىـخلوقاته،ـوأماـمنـينفيـذلكـمنـأصله، ـاحتياُج ـبعدـذلكـإمكانية عنده

طروُءـذلكـعنده.ـ
ـأهمـ ـاسراحــ ـإنه ـاليهودـعنـرهم: ـالذيـمنـأجلهـقال ـالسببــ ويمكنـأنـيكون
كانواـمنـامشبهة،ـولذلكـجأـرؤساؤهم)2(ـمنـامتقدمنـوامتأخرينـإىـماولةـتأويلـ

ـباهـتعاى.ـ ـامعايـالتيـاـتليق النصوصـالتيـوردتـبنحوـهذه
ـالفضائح. ـللمرءـعنـالوقوعـيـمثلـهذه ـفيهـعصمٌة ـفالتنزيه إذن،

ـاإمامـ ـتبقىـمنـكام ـنستطيعـأنـنرعـيـرحـما ـالعامة، ـالقواعد ـبيانـهذه وبعد
ـقّررناه.ـ ـبا ـتعُلقًا ـله ـفإن الطحاوي،

قال اإمام الطحاوي: )ما زال بصفاته قديًا قبل خلقه(
أي:ـإنـاهـتعاىـقديمـبذاتهـوصفاته،ـفلمـيّتصفـجّلـوعّزـبيءـحادث،ـواـ

ـالعدم.ـ ـبعد ـاموجود بصفةـحادثة،ـومعنىـاحادث:ـهو

ـالتيـنقلناهاـعنـالدارميـيـردهـعىـبرـامرييـص25-26.ـوهيـ ـالنصوصـالثاثة انظرـهذه  )((

نصوصـباـدليلـمنـكتابـواـسنة،ـيريدـهاـالتشنيعـعىـامرييـويوهمـالناسـأنهـيقولـأمراـ
ـاه. قطعيًا،ـوهوـحرفـمعايـكام

مثلـموسىـبنـميمون.  )2(
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فاهـقديمـوصفاتهـقديمة،ـواعلمـأنـلفظـ»القديم«ـاـُيطلقـإاـعىـاأمرـالوجودي،ـ
فكأنـاإمامـالطحاويـأشارـبكامهـهذاـإىـأنـصفاتهـتعاىـوجوديٌةـخافًاـللمعتزلةـ
ومنـوافقهمـيـقوهمـبأنـصفاتهـتعاىـليستـوجودية،ـوباأَوىـأنـيكونـإشارًةـإىـ
ـالصفاتـالوجوديةـعىـ ـفينفونـميَع ـاأمر ـالذينـيبالغونـيـهذا الرّدـعىـقولـالفاسفة

اإطاق،ـويالفونـحتىـامعتزلة!
وعبارةـاإمامـالطحاويـرحٌةـيـأنـميعـصفاتـاهـتعاىـالوجوديةـقديمٌةـ
اـبدايةـلـهاـيـنفِسها،ـواـبدايةـاتصافـاهـتعاىـها،ـوأنهـمـحدثـلهـصفةـحادثة،ـ
واـحُدث،ـفهذاـعنـالنقص؛ـأنهـقبلـحدوثـالصفةـيكونـعاريًاـعنها،ـفهوـيـأحدـ
احالَتنـيكونـناقصًاـلذلكـالكالـامزعومـحدوُثهـله؛ـاستحالةـكونـتلكـالصفاتـ

احادثةـنقصًا.ـ
وانتبهـإىـقوله:ـ»ماـزالـبصفاتهـقديًاـقبلـخلقه«،ـفقوله:ـ»قبلـخلقه«،ـدليٌلـعىـ
أنهـيعتقدـأنـاهـتعاىـكانـومـيكنـيءـمعه،ـوإشارٌةـإىـالرّدـعىـمنـخالفـيـذلكـ
كابنـتيميةـالذيـيتحصلـمنـمذهبهـأنـاهـمـيزْلـومعهـبعُضـخلوقاته))(،ـفلمـتتحّققـ

ـاهـقبلـخلقه. ـإن ـالتيـيقالـفيها: قطـاحالُة
فعبارةـاإمامـالطحاويـهذهـإذنـاـتصُحـإاـعىـقولـأهلـالسنـةـواجمـاعةـ
بدعةـ هاـ القولـ ويعترـ توُقف،ـ باـ ينفيهاـ فإنهـ تيميةـ ابنـ أماـ وافقهم،ـ اأشاعرةـومنـ
يـالدينـوخالفةـلـاـتقتضيهـدائلـالعقول؟!ـوكامهـهذاـمبنٌيـعىـقولهـبِقدمـالعامـ

النوعّي.

بيناـذلكـيـكتابـالكاشفـالصغر،ـيـمسألةـالقدمـالنوعيـللعام،ـويـتعليقاتناـعىـرسالةـ  )((

اإميميـالتيـردـفيهاـعىـابنـتيميةـيـمسألةـالقدمـالنوعي،ـويـتعليقناـعىـرحـابنـتيميةـ
حديثـعمرانـبنـحصن.
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احظواـدقةـالعبارة:ـفقدـاستعملـحرفـ»الباء«ـأي:ـإَنـصفاِتـاهـقديمٌةـواـ
ـبصفاتهـ ـأي:ـماـزالـمتصفًا ـلإلصاقـوامابسة، توجدـصفةـمنـصفاتهـحادثة،ـوالباءـهنا

ـالسنة.ـ ـاهـموجودـقبلـخلوقاته،ـهذاـهوـمذهبـأهل ـإن ـأي: القديمةـقبلـخلقه،
إذنـيوجدـللمخلوقاتـقبل،ـأي:ـهاـبداية،ـإذنـيستحيلـأنـتكونـموجودةـمنذـ

ـالطحاوّي. ـاإمام ـنَصـعليه اأزل،ـهذاـما
هلـيمكنـبعدـذلكـأنـيقولـقائل:ـإنـاهـمـيَزلـموجودًاـومعهـبعُضـخلقه،ـ

ـأحد؟!ـ ـاتفقواـعىـهذاـومـيالفـفيه ـالسنة ـالعلاءـوالسلفـوأهل ـأَن ويّدعي
إَنـابنـتيميةـقدـادعىـذلك،ـوذكرهـيـ»مموعةـالرسائلـوامسائل«ـيـرحـحديثـ

ـبنـحصنـيـتفسرهـلقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ﴾ـ]النحل:ـ7)[.  عمران
ـبنـحصن،ـ ـابنـتيميةـحديثـعمران ـالردـعىـرح وقدـكنتـكتبتـ»رسالة«ـي
ـبالفعلـكاٌلـ ـاهـتعاى ـالنوعي،ـوأنـخالقّية ـبالقدم ـيتعّلق ـبكثٍرـمنـعقيدتهـما ّرحـفيها

ـلـاـنحنـفيه:ـ ـقلياًـكافيًا له،ـوسننقلـمنهاـشيئًا
فماـوردـفيها))(:ـقال:ـ»فليسـمعـاهـتعاىـيءـمنـمفعواتهـقديٌمـمعه)2(،ـاـ
ـيكن،ـ ـأنـم بلـهوـخالُقـكّلـيء،ـوكلـماـسواهـخلوقـله،ـوكلـخلوقـمَدٌثـكائنـبعد

وإنـقدرـأنهـمـيَزلـخالقًاـفّعااً)3(. 

ـالثالثـعر. يـصفحةـ362،ـوذلكـيـالوجه  )((

ـليسـيوجدـيءـمعنـمنـامخلوقاتـقديمـمعـاهـتعاى. ـإنه ـيقول: ـابنـتيمية صحيحـأن  )2(

ولكنـهذاـليسـلنفيهـالتسلسلـيـالقدم،ـبلـأنهـيقولـبه،ـأنـهذاـهوـالتسلسلـيـالقدم،ـفمعـ ـ
ـقديمـمعـاهـتعاى،ـإاـأنهـمـيزلـاهـتعاىـ ـأي:ـيءـمعنـواحدــ أنهـاـيوجدـمعـاهـتعاىـيءــ

ـاأول. معـيءـمنـخلقه،ـوهذاـاـيفرقـكثرًاـعنـاأمر
ليسـهذاـاأمرـتقديرًاـفقط،ـبلـهوـماـيقولـبهـابنـتيميةـكاـتوضحـلناـحتىـاآن،ـوسيزدادـ  )3(

ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفياـيي.ــ وضوحًا
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وإذاـقيل:ـإنـاخلقـصفةـكالـلقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ﴾))(،ـأفاـ
أمكنـأنـتكونـخالقّيـتهـدائمة)2(،ـوكلـخلوقـلهـمسبوقـبالعدم،ـوليسـمعـاهـيءـ

ـأي:ـ ـمنذـاأزل، ـيزلـخالقًا ـإنـاهـتعاىـم ـبالتسلسلـيـالقدم؛ـأنهـيقول: ـالعبارةـتريحـمنه وهذه  =

ـامخلوقـبالفعلـأيضًا،ـويتسلسل. ـيلزمـعنهـوجود ـبالفعل،ـما خالقًا
وأهلـالسنةـيقولون:ـإنهـتعاىـخالٌقـمنذـاأزل،ـولكنـليسـعىـامعنىـالذيـيريدهـهذاـالرجل،ـ ـ

ـاهـتعاىـقادرـعىـاخلق. ـأن بلـعىـمعنى:
وهذاـماـنّصـعليهـصاحبـ»العقيدةـالطحاوية«ـالتيـيدعيـهؤاءـأهمـيقولونـباـفيها،ـوهمـ ـ
يـاحقيقةـيالفوهاـملةـوتفصياً،ـففيـ»العقيدةـالطحاوية«ـفرـمعنىـأنـاهـتعاىـخالقـمنذـ
اأزل:ـبأنهـقادرـعىـاخلق،ـاـعىـمعنىـأنهـتعاىـخلقـخلوقاٍتـيـاأزل،ـفهذاـمستحيٌلـلِـاـ

ـفتدبر. قدمناهـيـكامنا.
ـاخلقـلكيـيكونـحائزًاـ ـللمتصفـبصفة صحيحـأنـاآيةـخرـأنـاخلقـصفةـكال،ـولكنـاـيلزم  )((

هذاـالكالـأنـيكونـخالقًاـبالفعلـعىـالدوام،ـبلـيكفيـأنـيكونـقادرًاـعىـاخلقـلكيـيكونـ
ـالكالـهذه.ـ ـلصفة حائزًا

وهذاـيتمـتوضيحهـكاـيي،ـنسألـالقائل:ـأليسـاهـتعاىـمتصفًاـباخلقـحتىـولوـمـيلقـاخلق؟ـ ـ
ـنعم. ـيقول: ـأن فاـبد

فنقولـله:ـأي:ـأنهـلوـشاءـأنـاـيلقـاخلقـفهلـيكونـناقصًاـأمـكاماً؟ـفيجبـأنـيقولـبالثاي،ـ ـ
ـاإسام؛ـأنـقولهـعندـذاكـيعنيـأنـاهـتعاىـجبـأنـيلقـالبر،ـواـُيمكنـ وإاـخرجـمنـربقة
أنـاـيلقهم،ـبلـجبـأنـيلقـميعـماـخلقه،ـوإاـلزمـكونهـناقصًا،ـوالقائلـبذلكـكافرـكاـهوـ

معلوم.
ـأنـيلق.ـ ـأنـيلقـكمنـاـيمكنه ـأفمنـيمكنه ـيكونـمعنىـاآية: وعىـهذا ـ

ـلتعرفـيـأّيـهاويةـهويـابنـتيميةـ ـالتناسقـيـقولـأهلـالسنة،ـفتدبر ـامعنىـفقطـيلزم وعىـهذا ـ
بكامهـهذا.

ـالنقصـهـ ـقدمناهـمنـلزوم ـلِـا ـنعمـيمكنـأنـتكونـخالقيتهـدائمة،ـولكنـليسـمنذـاأزل؛ نقول:  )2(

تعاى؛ـلعدمـكونهـهوـاأول،ـوخالفةـالنصـالواردـبذلك،ـولِـاـأنـالوجوَدـيـاأزلـاـيعنيـإاـ
ـاليها. ـيتنبه ـأن ـابنـتيمية ـالتيـاـيستطيع ـالوجود،ـوهذهـهيـالنقطة أنـاموجوَدـواجُب
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قديم،ـوهذاـأبلغـيـالكالـمنـأنـيكونـمعّطاًـغَرـقادرـعىـالفعلـثمـيصرـقادرًا))(،ـ
والفعلـُمـمكنًاـلهـباـسبب.ـوأماـجعلـامفعولـامعَنـمقارنًاـلهـأزاًـوأبدًا،ـفهذاـــيـ
خالٌفـ وأبدًاـ أزاًـ لِـمفعولهـ مقارنًاـ الفاعلـ كونـ فإنـ وفعله،ـ تعطيٌلـخلقهـ ــ احقيقةـ

ـا.ـهـ.ـ لريحـامعقول«.
ـالفقرةـيّرحـابنـتيميةـبالقولـبالتسلسلـيـالقدم،ـ أقول: يـالقسمـاأولـمنـهذه

أي:ـماـمنـحادثـإاـوقبلهـحادث.ـ
وأماـقوله:ـ»وهذاـأبلغـيـالكالـمنـأنـيكون...«ـفهذاـهوـااهامـالذيـيشنعـ
بهـعىـمنـخالفهـيـهذاـاموضع،ـوهمـاـيقولونـهذاـواـيلزمهم،ـوإناـضلـابنـتيميةـ
وزاغ؛ـأنهـحسبـأنـاهـتعاىـجريـعليهـزماٌنـكاـيعتقدـأنهـجريـعليهـامكان،ـوماـ

باطان،ـوأصلـكلـتشبيه)2(. 
ـامصنّف.ـ ولنرجعـإىـتفسرـكام

ماـمعنىـاحدوث؟ـإنهـالوجودـبعدـعدم،ـاهـسبحانهـاـتوجدـصفٌةـمنـصفاتهـ
ـيكنـُمَتِصفًاـها،ـواـيوجدـيٌءـ ـبعدـأنـم ـاَتصفـها ـمنـصفاته ـأيـاـتوجدـصفٌة حادثة،

يـذاتـاهـطارئ.

احظـأنهـاـمعنىـلعبارتـهـهذه؛ـأنـاأزلـامقصودـبهـهناـهوـالزمانـاأزي،ـومعلومـعندـ  )((

ـأزي.ـ ـاسمهـزمان ـأنهـاـيوجدـيء اموّحدين:
وأماـقوله:ـإنهـيلزمهمـأنـيكونـاهـتعاىـمعَطاًـيـاأزلـعنـالفعل،ـثمـيصرـقادرًاـعىـالفعل،ـ ـ
ـالسنةـمنـاأشاعرةـواماتريدية،ـ ـأهل ـالقائلنـبذلك،ـوهم ـإاـمضـافراهـعىـالعلاء فهذاـماـهو
بلـهمـكلـعلاءـامسلمن،ـفامعلومـأنهـمـيالفـأحدـيـهذهـامسألةـمنـفرقـاإسامـاـامعتزلةـ

ـتيميةـهذا. ـابن واـالشيعةـواـغرهم،ـومـيالفـيـذلكـإا
ـابنـتيميةـعىـحديثـعمرانـبنـحصن. ـلِـاـكتبه ـالقويم ـنقلهـمنـالنقد ـأردنا ـانتهىـما إىـهنا  )2(
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ولنعرضـبعضـأقوالـالتيمّيةـيـصفاتـاهـتعاى،ـليتضحـاحال،ـفبضدهـتتميزـ

اأشياء:ـ
ـابنـعثيمنـالصفاتـإىـقسمن:ـ قسم

ـاأول:ـمعنوية،ـوالثاي:ـخرية. ـاثنان: القسمـاأول:ـصفاتـذاتية،ـوهوـقسان
ـيسميهـصفاتـفعلية.ـ والقسمـالثاي:

ـامذكورة))(،ـقال:ـ»عمومـ ـالذيـيبنـبهـمقصودهـمنـاأقسام ـبلفظه فلننقلـكامه
كامـامؤلفـيشملـكلـماـوصفـاهـبهـنفسهـمنـالصفاتـالذاتيةـامعنويةـواخريةـ

والصفاتـالفعلية.
ـهاـوهيـنوعان:ـمعنويةـوخرية: ـيزْلـواـيزالـمتصفًا فالصفاتـالذاتيةـهيـالتيـم
فامعنوية،ـمثل:ـاحياة،ـوالعلم،ـالقدرة،ـواحكمة...ـوماـأشبهـذلك،ـوهذاـعىـ

سبيلـالتمثيلـاـاحر.
واخرية،ـمثل:ـاليدين،ـوالوجه،ـوالعينن...ـوماـأشبهـذلكـماـساه،ـنظرهـأبعاضـ

ـلنا)2(. وأجزاء
فاهـتعاىـمـيزلـلهـيدانـووجهـوعينانـمـحدثـلهـيءـمنـذلكـبعدـأنـمـيكن،ـ
ولنـينفكـعنـيءـمنه،ـكاـأنـاهـمـيزلـحيًاـواـيزالـحيًا،ـمـيزلـعامًاـواـيزالـعامًا،ـ

هذاـالنصـذكرهـابنـعثيمنـيـبدايةـرحهـعىـالواسطيةـوذلكـعندـقولـابنـتيمية:ـ»ومنـ  )((

ـبهـرسوله«. ـنفسهـيـكتابه،ـوباـوصفه ـباـوصفـبه ـباهـاإيان اإيان
تأملـكيفـيقول:ـإنـمفهومـماـيسميهـبالصفاتـاخريةـهيـيـحّقناـأجزاءـوأبعاض،ـوهذهـ  )2(

الصفاتـيسميهاـابنـتيميةـصفاتـأعيان،ـأي:ـصفاتـهيـأعيان،ـوليستـمعاَيـقائمةـبالذاتـ
اإهية.
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ـتتجدد،ـواـ ـتتجدد،ـواـقدرته ـيعنىـليسـحياته ـقادرًا...ـوهكذا، ـقادرًاـواـيزال ـيزل وم
سمعهـيتجددـبلـهوـموصوفـهذاـأزاًـوأبدًا،ـوجددـامسموعـاـيستلزمـجددـالسمع،ـ
فأناـمثاًـعندماـأسمعـاأذانـاآنـفهذاـليسـمعناهـأنهـحدثـيـسمعـجديدـعندـساعـ

ـامسموعـيتجددـوهذاـاـأثرـلهـيـالصفة. ـاهـَيـلكن ـبلـهوـمنذـخلقه اأذان
ـقالوا:ـأهاـمازمةـ ـالصفاتـالذاتية، واصطلحـالعلاءـرمهمـاهـعىـأنـيسموها

للذات،ـاـتنفكـعنها.
ـبمشيئته،ـوهيـنوعان: والصفاتـالفعليةـهيـالصفاتـامتعلقة

صفات ها سبب معلوم))(،ـمثل:ـالرى،ـفاهـعزـوجلـإذاـُوجدـسببـالرى،ـ
ري،ـكاـقالـتعاى:ـ﴿چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ﴾ـ]الزمر:ـ7[.
وصفات ليس ها سبب معلوم)2(،ـمثل:ـالنزولـإىـالساءـالدنياـحنـيبقىـثلُثـ

الليلـاآِخر.

ـلوجودهـواتصافـاهـ ـأي: ـلهـسبب، ـإنهـصفاتـهـتعاى، ـيقول: تأملـكيفـيرحـبأنـبعضـما  )((

تعاىـبهـسببـمعلوم،ـوهذاـالسببـحادثـبالطبع،ـويقصدـبالسببـيـنحوـصفةـالرىـالتيـ
رهاـمثااً،ـطاعةـامؤمننـمثاً،ـومعلومـأنـطاعةـامؤمنـحادثٌة،ـاـقديمة،ـوكذلكـيقولونـيـ
ـفهؤاءـ ـمثاً. ـالكافر ـفإنهـحدثـيـذاتـاهـتعاىـبسببـحدوثـمعصية سخطـاهـتعاىـوغضبه،

ـالبهتان. ـفتعاىـاهـوتنّزهـعنـهذا ـلصفاتـاهـتعاى، ـأعالـامخلوقاتـأسبابًا صَروا
يعنيـأنـهذاـالقسمـمنـالصفاتـالفعليةـاحادثةـالقائمةـبذاتـاإله،ـهاـسببـولكنهـغرـمعلومـ  )2(

ـالصفةـهاـسبٌبـمعلومـأوـغرـمعلومـ ـباـشٍك.ـواـتغفلـعنـأنـكون منا،ـولكنـاهـتعاىـيعلمه
ليسـهوـمدارـاحديثـهنا،ـبلـمدارـالكامـوالعلةـامؤثرةـيـاخافـبنـأهلـالسنةـ)اأشاعرةـ
ـالتيمية،ـ ـأنـلصفاتـاهـتعاىـأسبابًاـحادثةـعند ـأخرىـهو واماتريدية(ـمنـجهةـوالتيميةـمنـجهة

ـفأيـالفريقنـأصدقـحديثًا؟ ـأهلـالسنة. ـأسبابـأصاًـعند وليسـها
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ومنـالصفاتـماـهوـصفةـذاتيٌةـوفعليةـباعتبارين،ـفالكاُمـصفةـفعليٌةـباعتبارـ
ـباـشاءـ ـيتكلم ـلكنه ـيَزلـواـيزاُلـمتكلًا، ـأصلهـصفةـذاتية؛ـأنـاهـم ـلكنـباعتبار آحاده،

ـاهـتعاى. متىـشاء،ـكاـسيأيـيـبحثـالكامـإنـشاء
اصطلحـالعلاءـرمهمـاهـأنـيسمواـهذهـالصفات:ـالصفات الفعلية؛ـأهاـمنـ

فعلهـسبحانهـوتعاى.
وهاـأدلةـكثرةـمنـالقرآن،ـمثل:ـ﴿ى ائ ائ ەئ ەئ﴾ـ]الفجر:ـ22[،ـ

]اأنعـام:ـ58)[ـ﴿مت ىت يت جث  ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ـ
]التـوبة:ـ46[،ـ﴿گ  ]الـائدة:ـ9))[،ـ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴾ـ مث﴾ـ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]امائدة:ـ80[.

ـأنـيكونـفاعًاـ ـمنـكاله ـبلـهذا ـمنـالوجوه، وليسـيـإثباهاـهـتعاىـنقٌصـبوجه
لِـاـيريد))(.

ـُينكرونـميعـالصفاتـ ـمنـالنقص!ـوهذا ـإثباُها وأولئكـالقومـامحّرفونـيقولون:
الفعلية،ـيقولون:ـاـجيء،ـواـيرى)2(،ـواـيسخط،ـواـيكره،ـواـحب،ـينكرونـ

يزعمـهناـأنـمنـكالـاهـتعاىـأنـيكونـفاعًاـلصفاتهـيـذاته،ـولعمري،ـإنـمنـيقول:ـإنـمنـ  )((

كالـاهـأنهـيفعل،ـأي:ـيوجدـصفاتـلنفسه،ـفقدـسفهـنفسه.ـوهذاـامعنىـهوـامعنىـالذيـيريدهـ
كبرهمـالذيـعلمهمـهذاـاجنونـعندماـقالـإنـاهـتعاىـيترفـبنفسه،ـأيـيفعلـأفعااـتكونـ

ذاتهـماًـها.
ـهذاـمنـمبالغاتـالتيميةـالقريبةـمنـالكذب،ـفإَنـمنـخالفهمـيـالقولـباتصافـاهـتعاىـبالصفاتـ  )2(

احادثة،ـوهمـأهلـالسنةـوسائرـفرقـاإسامـإاـامجسمةـمنـوافقوهمـوارتَضواـمذهبهم،ـمـ
ـالكريم،ـولكنهـيقول:ـإنـ ـالقرآن ـاهـتعاىـاـجيء؛ـأنـنفَيهـهذاـنفيـريٌحـلِـاـجاءـي يقل:ـإن
ـالثوابـ= ـقرُب ـبه ـُأطلقـوُأريد ـمثاًـميءـحسابه،ـوكذلكـنزوله: ـبه ـُنسبـهـتعاىـوُقصد امجيء
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كلـهذه،ـبدعوىـأنـهذهـحادثٌة،ـواحادُثـاـيقومـإاـبحادث،ـوهذاـباطل))(؛ـأنهـ

ـالفاعل)2(. ـبنفسه،ـفإنهـاـيلزمـمنـحدوثـالفعلـحدوُث ـباطٌل ـالنص،ـوهو يـمقابلة
وموضعـااستشهادـالذيـنريده:ـهوـيـبيانهـمفهومـماـساهـبالصفاتـالفعلية،ـ
ـأشارـيـكامهـ ـاحادثة،ـكا ـالصفاُت ـثمـكانتـهـتعاى،ـوهيـعينُها ـتكن، وهيـصفاٌتـم
امنقول،ـومـينِفـأهاـحادثة،ـولكنهـزعمـأنـسببـنفيـاأشاعرةـللصفاتـاحادثة،ـهوـ

العاي،ـوكذلكـ إرادتهـعقابـ تعاى:ـ اهـ امرادـبسخطـ إنـ يقولون:ـ الطاعة،ـوكذلكـ وقبولـ ــ=
ـلأفعالـامأمورة.ـوهكذا.ـ ـأوـطلبه ـثوابـامطيع، ـإرادته كراهيته،ـومبته:

ولكنـهؤاءـالتيميةـأبعدـمنـأنـينصفواـاآخرين،ـفلذلكـتراهمـينسبونـإليهمـماـهوـريحـ ـ
ـبعدـذلكـإىـ ـفيتوصلوا ـالقرآن، ـللناس:ـإنـهؤاءـيالفونـريَح ـليقولوا ـللقرآنـالكريم، امخالفة
تكفرهم،ـومعـذلكـفإهمـحاولونـقدرـماـيستطيعونـإخفاءـحقيقِةـماـيعتقدونـبهـهمـأنُفسهم،ـ
أي:ـإهمـاـجرؤونـعىـالتريحـبحقيقةـاعتقادهم،ـولكنـُيومونـالناسـبألفاظـمتملة،ـكاـ
ـإنهـبحركةـوانتقالـمنـمكانـإىـ يكفرونـاآخرينـبألفاظـمتملةـكذلك،ـفإهمـيقولونـيـامجيء:
ـالغضب،ـفإنهـأمرـحادثـيقومـبذاتـاهـتعاىـنتيجةـتأثرهـبمعصيةـ مكان،ـوكذلكـالنزول،ـوأما
امخلوق،ـوكذلكـمبتهـتأثرـمنهـــعزـشأنهـوجلـعاـيقولونـــبطاعةـامخلوق،ـوهكذا،ـفأنتـ
ـيقولـ ـإنا ـأنه ـبلـأوهم ـيبّنـمذهبـمنـيالفهمـعىـوجهه،ـواـبّنـمذهبهـعىـحقيقته، ترىـأنهـم
باـجاءـبهـالقرآن،ـوإناـجاءـالقرآنـبنسبةـامجيءـهـتعاىـوالرضاـوغرها،ـومـيقلـالقرآن:ـإنـ
ـإنـ ـيقلـالقرآن: ـإىـمكانـقريب،ـوم ـأنـيتحركـمنـمكانـبعيد ـامنسوبـهـتعاىـهو ـبامجيء امراد
مبةـاهـتعاىـوغضبهـونحوماـتأثرـوانفعالـمنهـــعزـشأنهـــبأحوالـتطرأـعىـامخلوقات،ـفهذاـ
التُرفـالصادرـمنـهؤاءـالتيميةـإذنـمنـأعظمـالفريةـعىـاهـتعاى،ـومنـأشدـماـيكونـظلًاـ

للمخالف.
العبارةـــهوـقولـأهلـالسنةـ إليهـهذهـ ــالذيـيريدـابنـعثيمنـهناـويشرـ الباطلـ تنبهـإىـأنـ  )((

ـابنـ ـالباطلـعند ـاأمر ـإاـبحادث،ـهذاـهو ـاحادثـاـيقوم )اأشاعرةـواماتريدية(ـومنـوافقهم:
ـيتوهم. ـقد ـأنـتلكـالصفاتـيـنفسهاـحادثةـكا ـإبطاَل عثيمن،ـواـيريد

ـابنـعثيمن«ـص79. ـالواسطية »رحـالعقيدة  )2(
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أهاـحادثة،ـواحادثـاـيقومـإاـبحادث،ـولكنهـمـُيسّلمـبذلك،ـومـينِفـحدوَثهاـيـ

ـيُدلـعىـحدوثـمنـقامتـبه.ـ ـأنـحدوَثها ـُيسّلم نفسها،ـولكنهـم
ـالذيـذكرهـابنـعثيمنـريٌحـيـاعتقادهمـحدوَثـبعضـصفاتـاهـ ـالكاُم وهذا
تعاىـوحدوَثـاتصافِهـهاـبعدـأنـمـيكنـمتصفًا،ـوزَعَمـأنـالقرآنـداٌلـعليه،ـوزَعَمـأنـ

ـباطلـعقاً.ـ نفَيها
وكامهـباطل،ـفاـالقرآنـداٌلـعىـاتصافـاهـتعاىـبالصفاتـاحادثة،ـوقدـبنـ
العلاءـأنـميعـالنصوصـالتيـيستدلونـهاـعىـإثباتـحدوثـالصفاتـليستـداّلةـ

ـلإله. ـآخرـمائم ـبلـُحَملـعىـوجٍه عليها،
تاِمـ بلفٍظـواضٍحـ نفَسهـرحـ الطحاويـ أنـاإمامـ نـنساهـهنا،ـ أنـ نريدـ وماـاـ
ـالتيميةـ ـيزعُمه ـلِـا ـالكامـمناقٌض الوضوحـأنـاهـتعاىـاـيتصفـبصفاٍتـحادثة،ـوهذا

ـابنـعثيمن.ـ كاـرأيناهـمنـكام
ـُيبطلـنفيـاتصافـاهـتعاىـباحوادِث،ـهوـمّردـدعوىـباـ ـالعقَل ـأن ـأّنـزعمه كا
دليل،ـبلـالعقلـيدُلـدالًةـتامةـعىـأنـاتصافـاهـتعاىـبالصفاِتـاحادثِةـدليُلـسبِقـ
نقٍصـاهـتعاى،ـكاـأنـعدَمـبقاِءـالصفةـاحادثةـدليٌلـعىـنقصانـاهـتعاى؛ـأنـتلكـ
ـيتصفـ ـاإله ـإن ـبقائل: ـالعقاء ـتكونـكااًـهـتعاى،ـفاـأحَدـمن ـأن ـاحادثةـاـبد الصفة
ـيكنـمتصفًاـ ـفهذاـدليلـعىـأنهـم ـبتلكـالصفةـحادثًا، ـفإنـكانـاتصافـاإله ـنقص، بصفة
بذلكـالكالـالائقـبه،ـوهذاـعُنـالنقص،ـفكُلـكالـجبـأنـيتصفـبهـاإله،ـكاـأنـ
زوالـالصفةـكاـيقولونـبعدـحدوثهاـدليلـآخرـعىـنقصانـاإلهـعندهم؛ـأنـماـكانـ

كااًـلهـقدـزالـعنهـوفنيـواندثر.ـ
ـالعثيمنـتبعًاـابنـتيمية.ـ ـيزعمه ـالعقلـاـما هذاـهوـحكم
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الصيغة الثانية لنص ابن عثيمن: 

نوردـهناـماـوعدناـبهـمنـالصيغةـاأخرىـلكامـالعثيمنـيـهذاـاموضع،ـففيهـ
بعضـااختافات،ـوالفروقاتـالتيـحسنـمعرفتهاـمنـقبلـطابـالعلم.ـ

قالـالعثيمنـيـامحاراتـالسنيةـيـرحـالعقيدةـالواسطية:ـ»امبحثـالرابع:ـ
عمومـكامـامؤلفـيشملـكلـماـوصفـاهـبهـنفَسهـمنـالصفاتـالازمة،ـوالطارئة،ـ

ـوالصفاتـاخرية.ـ والصفاتـامعنوية،
أ(ـالصفاتـالازمة:ـالتيـمـيزلـواـيزالـمتصفًاـها،ـمثلـاحياةـوالعلمـوالقدرةـ
ـيزلـحيًاـواـيزال،ـ ـالتمثيلـاـاحر،ـفاهـم ـأشبهـذلك،ـوهذاـعىـسبيل واحكمةـوما
مـيـزلـعالـًاـواـيزالـعالـًا،ـمـيزلـقادرًاـواـيزالـقادرًا،ـوهكذا.ـيعنيـماـفيهـحياةـ
تتجددـه،ـماـفيهـقدرةـتتجدد،ـواـفيهـسمعـيتجدد،ـبلـهوـموصوفـهذاـأزاًـوأبدًا،ـ
وجددـامسموعـاـيستلزمـجددـالسمع.ـفأناـمثاً:ـعندماـأسمعـاأذانـاآنـفهذاـليسـ
ـامسموعـ ـاهـّي،ـلكن ـاأذان،ـبلـهوـمنذـخلقه معناهـأنهـحدثـيـسمعـجديدـعندـساع
يتجدد،ـوهذاـاـأثرـلهـيـالصفة،ـوالصفاتـالازمة:ـاصطلحـالعلاءـرمهمـاهـعىـأنـ

ـللذاتـاـتنفكـعنها.ـ ـقالواـأهاـمازمة ـالصفاتـالذاتية، سموها
ب(ـالصفاتـالطارئة:ـهيـالصفاتـالتيـهاـأسبابـمقرونةـمثلـالرى،ـوهذاـ

ـكاـقالـتعاى:ـ﴿چ چ چ چ ڇ  صفةـطارئةـوذلكـإذاـوجدـسببـالرىـَرِيَ
ـالكامـ ـالصفاتـالطارئة، ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ـامحبةـمن
طارئـباعتبارـآحادهـلكنـباعتبارـأصلهـازم))(،ـأنـاهـمـيزلـواـيزالـمتكلًا،ـلكنهـ
يتكلمـإذاـشاءـمتىـشاء،ـكاـسيأيـيـبحثـالكامـإنـشاءـاهـتعاى.ـاصطلحـالعلاءـ

ـله. ـنوعهـقديمـاـأول يعني:  )((
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رمهمـاهـعىـأنـيسمواـهذهـالصفاتـالصفاتـالفعلية،ـوهيـالصفاتـالطارئةـمثلـ
الرى،ـوامحبةـوالكراهة،ـوالبغضـوااستواءـعىـالعرش،ـوالنزولـإىـالساءـالدنيا،ـ
واإتيانـللفصلـيومـالقيامة،ـأهاـمنـفعلهـسبحانهـوتعاى،ـوهاـأدلةـكثرةـمنـالقرآنـ
مثلـ﴿ى ائ ائ ەئ ەئ﴾...ـهذهـتسمىـالصفاتـالفعليةـأهاـتتجددـوحدثـ
بحسبـمقتضياها،ـهلـيـهذاـنقصـهـعزـوجل؟ـأبدًاـهذاـمنـكالهـأنـيكونـفاعاًـماـ
ـالصفاتـ ـينكرونـميع ـالنقص،ـوهذا ـيقولونـهذاـمن ـامحرفون يريد))(.ـوأولئكـالقوم
الفعلية،ـيقولونـاـجيء،ـواـيرى،ـواـيسخط،ـواـيكره،ـواـحب،ـينكرونـكلـ

هذهـوحرفونـمعناها.ـ
ـثبتـمنـصفاتـاهـ ـالصفاتـامعنوية:ـهيـالتيـتثبتـعنـطريقـاخر،ـوكلـما ج(
فهوـعنـطريقـاخر،ـلكنـهذهـمساهاـبالنسبةـلناـأجزاءـوأبعاض،ـفهلـنقولـإهاـجزءـ
منـاهـأوـبعضـمنـاه!ـا!ـأهلـالسنةـيتحاشـونـهذاـيقولون:ـاـجوزـأنـنصفـاهـ
بأنـلهـبعضًاـأوـجزءًا،ـأنـهذاـماـجاءـيـالقرآن.ـنقولـبأنـلهـيداـيقبضـهاـويبسطها،ـ
ـتسمىـعندهمـ ـيبرـها،ـهذه ـلهـعينًا ـيضعهـعىـجهنمـوتقولـقطـقط،ـوبأن ـلهـقدمًا وإن

ـإلينا.ـ ـبالنسبة ـأبعاضـوأجزاء الصفاتـاخرية،ـوضابطهاـهيـالتيـمساها
د(ـالصفاتـامعنوية:ـتدخلـيـالصفاتـالذاتيةـويـالصفاتـالفعلية،ـفمثاً:ـ
الرىـمعنويـوالسمعـومعنوي،ـلكنـاليدـليستـصفةـمعنويةـبلـهيـصفةـخريةـ

ـاهـ.ـ ـأبعاضـوأجزاء«)2(. ـلنا ـبالنسبة مساها

ـللعباد،ـواهـ ـمعنىـذلكـأنـكااتـاهـعندـهؤاءـحدثـعىـالتدريج،ـوتكونـمسَببةـعنـأفعال  )((

ـيقولونـيترفـبنفسه،ـ ـبإرادتهـوقدرته،ـوهذاـهوـمعنىـأنـاهـتعاىـعا تعاىـيفعلـكااتـنفسه
ماـوردـيـكامـابنـتيميةـيـغرـموضع،ـوقدـوضحتـذلكـكلهـيـالكاشفـالصغرـعنـعقائدـ

ابنـتيمية.
الـمحاراتـالسنيةـيـرحـالعقيدةـالواسطية،ـابنـتيمية،ـرحه:ـالشيخـممدـالصالحـ=  )2(
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اـنريدـالتعليقـعىـالصفاتـالذاتية،ـولكناـنركـزـقلياـعىـماـذكرهـيـقسمـ

الصفاتـالطارئة،ـواخرية!ـونضيفـإىـماـعلقناهـعىـالنصـالسابق:ـ
ـالصفاتـأسبابـ ـوأنـهذه ـيردـيـكتابـواـسنةـأنـهـتعاىـصفاتـطارئة! ـم أواً:
مقرونةـها!ـوكيفـجيزـالعقاءـأنفسهمـأنـيقولواـإنـبعضـصفاتـاهـهاـأسبابـ
ـالعبادـكاإيانـوالكفر،ـفإيانـ ـاأسبابـهيـبعضـأفعال ـإنـهذه ـيقولون ـثم مقرونةـها،
زيدـيصرـسببًاـيـوجودـصفةـهـتعاى،ـوكفرهـيصرـسببًاـحدوثـصفةـهـتعاى!ـهذاـ

ـإاـنحوـهؤاء!ـ ـبه عبثـمض،ـوخيالـسخيفـاـيقول
ثانيًا:ـيقولـإنـهذهـالصفاتـمنـفعلـاهـتعاى،ـيعنيـأنـاهـتعاىـيفعلـلذاتهـصفاتـ
ـالصفاتـ ـنتيجةـأسبابـخارجةـعنـذاته،ـعىـحدـتعبرهم،ـوهذه معينةـيـأوقاتـمعينة
)تـتجددـوحدثـبحسبـمقتضياها(ـفهناكـماـيقتيـتـجددـصفاتـهـتعاى،ـوالذيـ
يقتيـهذهـالصفاتـامتجددةـمنهاـأمورـوأفعالـللعباد،ـأفاـيصرـالعبادـوامخلوقاتـ
أسبابًاـلبعضـصفاتـاهـتعاى،ـوإذاـعرفناـأنـهؤاءـيقولونـإنـكلـصفاتـاهـتعاىـ
كااتـله،ـأفاـتصبحـأفعالـالعبادـأسبابًاـلبعضـكااتـاه!ـمنـالذيـيقرأـمثلـهذاـ
الكامـواـيستغرب؟ـعىـأقلـتقدير،ـمنـالذيـيفهمـهذاـالكامـويقولـإنهـمقتىـ

ـالعقلـالصحيح. ـيدلـعليه ـالسليمةـوما ـالعقيدة ـإنه ـأو الكتابـوالسنة،

ـأبوـممدـأرفـبنـعبدـامقصودـ ـمعـتعليقاتـللشيخـعبدـالعزيزـبنـباز،ـحققـنصوصه العثيمن،  =

ـالرياض.ـ ـالرحيم،ـ)):ـ53-55(،ـط)،ـمكتبةـطريةــ ابنـعبد
واـنريدـأنـنخصصـهناـماًـللتساؤلـعنـسببـالتغيـرـبنـالنصـامطبوعـورقيًا،ـوامطبوعـ ـ
إلكرونيًا،ـفرباـيكونـالعثيمنـقدـقررـاأمرـبطريقتن،ـورباـيكونـهناكـسببـآخر.ـولذلكـ
ـله،ـفهوـاـيتعارضـبعضهـمعـبعض،ـولكنـيتلفـيـاأسلوبـ اعترناـماـذكرـيـاموضعنـمنسوبًا

والتعبرـكاـرأينا.
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ثالثًا:ـأماـماـساهـبالصفاتـاخرية،ـفقدـأدخلـفيهاـماـيدلـعىـأجزاءـوأبعاضـ
بالنسبةـلناـــعىـحدـقوهمــ،ـواحقيقةـأنـالصفاتـاخريةـيدخلـفيهاـكلـماـاـسبيلـ
للعقلـيـإثباته،ـودَلـعليهـاخر.ـولكنـهؤاءـمتعلقونـبالتجسيمـوالتبعيضـلدرجةـ
ـيثبتونـهـتعاىـصفاتـاـ ـللصفاتـاخرية.ـواحاصلـأهم ـامعنىـالعام غفلتهمـعنـهذا
نفهمـنحنـمنهاـإاـعنـماـنفهمهـمنـاأبعاضـواأجزاء!ـولكنـالعثيمنـيمنعـ)قوَل(ـ
لفظـ)اأبعاضـواأجزاء(ـفيقولـإنـأهلـالسنةـــيعنيـطائفتهـاملتزمةـهذاـالنحوـمنـ
التجسيمـوالتشبيهـــيتحاشونـهذا،ـيعنيـيتحاشونـأنـ)يقولوا(ـلفظـالبعضـواجزءـ
ـاللفظ،ـاـعنـحقيقةـ ـالقولـفقطـيعنيـعن هـتعاى،ـفالتحايـامزعومـمنهمـإناـهوـعن
ـكمـاـوضحتهـ ـالتيـيثبتهاـصفاتـأعيان، ـاأمور امعنى،ـولذلكـفإنـابنـتيميةـيسميـهذه
ـيريدـبذلكـأنـهـنوعنـمنـالصفاتـاأولـ ـوالعنـمقابلـللمعنى، يـالكاشفـالصغر،
ـبنفسها،ـوهيـتـاثلـاأجزاءـواأبعاضـ ـيعنيـذواتـقائمة ـأعيان، صفاتـهيـيـنفسها
فينا،ـولكناـاـنسميهاـأجزاء،ـونتحاشىـعنـذلك!!ـوصفاتـهيـمعاٍنـكالقدرـوالعلمـ

وهذاـاـنزاعـفيه.ـ
ـالرجل:ـكيفـتتكلفـالتقوىـوالورعـفتتحاشىـأنتـومنـتسميهمـ ـهذا ولوـسألنا
بأنـهـ فيكـ بملءـ تعاى،ـوأنتـترحـ اأجزاءـواأبعاضـهـ نسبةـ أهلـسنتكـعنـ
ـفهلـ ـأسباب!ـوأنـهـتعاىـصفاتـهيـأفعالـله! صفاتـطارئة،ـوتقولـإنـهـصفاتـها
وردـيـالكتابـوالسنةـأنـهـتعاىـصفاتـطارئةـوأنـبعضـصفاتهـهاـأسبابـتنشأـمنـ

ـيفعلـلذاتهـصفاٍت!!ـ امخلوقات،ـوأنه
وكيفـيزعمونـأهمـاـيقولونـإاـماـوردـيـالكتابـوالسنـةـوهاـنحنـنراهمـ

ـأفكلـذلكـواردـيـالكتابـوالسنة!ـ ـامعاي، يرعونـكلـهذه
ـتناقضـهؤاء،ـوماواهمـ ـتناقضـمفضوح،ـوتقوىـكاذبة،ـتظهرـمنـورائها إنـهذا



ــ 231 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
امستمرةـيـسرـعقائدهم،ـولكنهمـاـينجحون،ـومنـوظيفتناـالكشفـعنـأخطائهمـ
ـالناسـ ـيكونـسببًاـيـمنع ـلعله لعلهمـيرجعونـعنها،ـوكشفناـعنـأغاطهمـوانحرافاهم
منـااغرارـهم،ـفإهمـهذهـالطريقةـالساذجةـالسخيفةـمنـالتحليلـالفاشلـأحكامـ

ـيتسببونـيـانفضاضـالناسـعنـالدينـمنـحيثـاـيعلمون. التوحيد،
وأخراـفاـبَدـأنـنقولـإنـمنـأثبتـاليدـوالعنـواجهـمنـأهلـالسنةـاأشاعرةـ
قالـإنـهذهـالصفاتـمعاٍنـاـأعيان،ـوقالواـإهاـصفاتـخريةـأناـمـنعلمـهاـإاـعنـ
طريقـاخر،ـولكنـاأكثرـملواـهذهـاألفاظـالوادةـيـالقرآنـعىـامجازـوااستعارة،ـ
كاـهوـمعلوم،ـأهاـاـمثلـدلياًـقاطعًاـيـإثباتـهذهـامعايـصفاتـزائدةـعىـماـثبتـ
بالقطع.ـولذلكـفاـيصحـأتباعـابنـتيميةـأنـيتهمواـخالفيهمـبأهمـحرفونـالنصوصـ
ـتثبتـ ـامعايـالتيـيريدوهاـم ـفهذه ـثبتـبالكتابـوالسنة، ـينكرونـما ـأهم ـأو عنـمعانيها،
امجسمةـ أثبتهـ ماـ ننفيـ امجسمة،ـونحنـ أوهامـ ثبتتـمعانياهـيـ بلـ بالكتابـوالسنة،ـ
ـينفيه.ـ ـأهلـاحق ـالكتابـوالسنةـفاـأحدـمنـأعام ـأماـماـدَلـعليه وامشبهةـومنـتبعهم،
وأماـابنـأيـالعزـاحنفي؛ـفإنهـبعدـأنـأقَرـبظاهرـلفظـامتنـامِرحـبنفيـحدوثـ
ـأمرـيـالذاتـاإهيةـسواءـسّميتهـ ـبلـامّرحـبنفيـحدوثـأّي الصفاتـيـالذاتـاإهية،
ـقالـ ـباهـتعاى، ـأوـصفةـطارئًة،ـفمطلُقـهذهـاأمورـاـُيمكنـحدوُثـقيامها ـمتجددة صفًة
ابنـأيـالعزـشارحًاـكامـالطحاوي:ـ»أي:ـإنـاهـسبحانهـوتعاىـمـيزلـمتصفًاـبصفاتـ
الكال،ـصفاتـالذاتـوصفاتـالفعل،ـواـجوزـأنـُيعتقدـأنـاهـُوصفـبصفٍةـبعدـأنـ
مـيكنـمتصفًاـها؛ـأنـصفاتهـسبحانهـصفاُتـكال،ـوفقُدهاـصفةـنقص،ـواـجوزـأنـ

ـبضده«))(.  ـأنـكانـمتصفا ـبعد ـالكاُل ـله يكونـقدـحصل

ـالطحاوية«ـ)):ـ200(. ـانظر:ـ»الروحـالوافيةـعىـالعقيدة  )((
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ـبصفاتـ ـتعبره ـوإنـكان ـنوَعـمغالطة،ـفإنهــ ـابنـأيـالعّزـهذا واـيفىـأنـيـكام
الفعلـيوافقهـعليهـاماتريديـاحنفيـــولكنهـاـيريدـبصفاتـالفعلـماـيريدهـاماتريديـ
ـالعّزـهذاـ ـابنـأي ـبامذهبـاماتريديـاحنفّي،ـكاـسنُوضحهـيـمله،ـولكن ـاملتزم احنفي
ـبذاتـاه،ـكاـمَرـ ـاهـتعاىـوقدرته،ـوقائمة ـبإرادة ـتكونـفعاًـُمَدثًا ـنفسها ـالصفة ـأن يريد

ـابنـعثيمن. يـكام
أماـاماتريديةـاأحنـافـفريدونـبصفةـالفعلـصفًةـقديمةـيصدرـعنهاـالفعُلـ
احادثـغرـالقائمـبذاتـاهـتعاى،ـفنفُسـالصفةـقائمٌةـبالذات،ـولكنـمتعّلقهاـليسـ

ـليكونـصفةـهـتعاى.ـ ـبالذات؛ حاّا
والتيميةـيزعمون:ـأنـصفةـالفعلـهيـنتيجةـتعُلقـالصفةـالتيـهاـيفعلـاهـتعاىـ
أفعاَله،ـوهيـاإرادةـوالقدرة،ـولكنـعنـهذاـامتعّلقـــالذيـهوـامفعولـاحادثـــملـ
ـباختياِرهـوقدرته،ـ ـبعَضـصفاتِه ـفاهـتعاىـأحدَث قيامهـووجودهـهوـعُنـذاتـاهـتعاى،
ولذلكـفإنـالفرقـعظيمـبنـالتيميةـواماتريدية،ـفوجبـالتنبهـلذلك؛ـأنـالتيميةـحاولونـ
يـأكثَرـمنـموضعـإهامـالناسـأهمـيوافقونـاماتريديَةـيـقوهمـبِقدمـصفاتـاأفعال،ـ
ـبأنـ ـالتيميةــ ـأي: ـالتفريق،ـويناقضوهمـيـقوهمــ ـيناقضوهم،ـكاـرأيناـي ـأهم واحقيقُة
ـيَزلـُحدثـيـذاتهـ ـإنـاهـتعاىـم ـأي: ـبالفرد، ـبالنوع،ـحادثة تلكـالصفاتـاحادثةـقديمة

ـأخرى،ـوهكذاـاـإىـبداية...ـ صفًةـحادثة،ـوقبَلهاـصفًةـحادثة
فـنوعـالصفاتـاحادثةـــالتيـهيـمفعواُتـفعلـاهـتعاىـالقائمةـبذاتهـاإلهـــ

قديم،ـمعـحدوثـأفراده.ـ
ـاإمامـ ـبهـكام ـالذيـُيلزمهم ـالعظيم ـيتخلصونـمنـاإشكال ـأهم ـيظنون وهكذا
الطحاوي،ـومهمـاـحاولواـفلنـيستطيعواـاانـفكاَكـعنـه،ـفالطحاويـيقول:ـإنهـاـ
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ـنقيضـماـ ـبعينهاـكانتـله،ـوهذا ـلهـصفة ـتكنـله،ـواـتنعدم ـبعينهاـم توجدـهـتعاىـصفٌة

ـبه.ـ يّرحـهؤاء
ـإليه،ـحاولـأنـيتخّلصـ ـاإيرادـالذيـأرنا ولذلكـفإنـابنـأيـالعزـلـّاـاحظـهذا

ـلتنبيهـطابـالعلمـالصحيح. ـفيهـمنـسقطاٍت ـلنوردـما منه،ـوننقلـكاَمهـهنا؛
قالـابنـأيـالعـز:ـ»واـيردـعىـهذهـصفاُتـالفعلـوالصفاتـااختـيارية))( 
ونحوها،ـكاخلقـوالتصويرـواإماتـةـواإحياءـوالقبضـوالبسطـوالطّيـوااستواءـ
واإتيانـوامجيءـوالنزولـوالغضبـوالرىـونحوـذلكـماـوصفـبهـنفَسهـووصَفهـ
بهـرسوله،ـوإنـكناـاـُندركـُكنههـوحقيقَتهـالتيـهيـتأويُله،ـواـندخلـيـذلكـمتأّولنـ
بآرائنا،ـواـمتوّمنـبأهوائـنا،ـولكنـأصلـمعناُهـمعلومـلنا،ـكمـاـقالـاإمامـمالكـ
ريـاهـعنهـلـاـسئلـعنـقولهـتعاى:ـ﴿ک ک ک گ﴾ـ]اأعراف:ـ54[ـوغرها:ـ
كيفـاستوى؟ـفقال:ـااستواءـمعلومـوالكيفـمهول.ـوإن كانت هذه اأحواُل حُدث 
ـيغضبـ ي وقٍت دون وقت)2(،ـكاـيـحديثـالشفاعة:ـ»إنـريـقدـغضبـاليومـغضبًاـم
قبلهـمثلهـولنـيغضبـبعدهـمثله«؛ـأنـهذاـاحدوثـــهذاـااعتبارـــغرـمتنع،ـواـ

ـيُكن)3(«)4(. ـأنـم ـبعد ـأنهـحَدَث ُيطلقـعليه

وماـيسميهـبصفاتـالفعلـوالصفاتـااختـياريةـهيـصفاٌتـحادثـٌةـقائمٌةـبذاتـاهـتعاىـ  )((

ـإماـمنـامخلوقاتـأوـا.ـ ـتبعًاـأسبابـمعينةـحادثة، ُيوجدهاـاهـتعاىـبقدرتهـوإرادته؛
تأملـكيفـيرحـهنا:ـأنـهذهـالصفاتـواأحوالـحُدثـيـوقتـدونـوقت،ـويـآنـدونـآن،ـ  )2(

ـيقّررونه.ـ ـما لتعلمـحقيقَة
واحقيقةـأنـماـيريدونهـهناـليسـمردـأحوال،ـبلـمعانـحقيقيةـوأمورـوجوديةـحادثةـبعدـأنـمـ ـ
ـالعثيمنـيرح،ـ ـبسببـأفعالـبعضـامخلوقاتـكاـرأينا ـاهـتعاىـيـذاته، تكنـموجودة،ـحدثها

ـتيميةـمرارًا.ـ ـابن ـبلـماـقررهـمذهبهمـومرحـبهـيـكامـكبرهم وليسـهوـفذًاـيـذلك،
ـإهاـ ـالصفاتـاحادثة: ـُيقالـعىـهذه ـأن ـبعدماـمىـتقريرهـمنـكامهــ اـأدريـكيفـيمنعـاآنــ  )3(

ـالتاعب.ـ ـآخَرـمن ـيكونـربًا ـإاـأن ـتكن؟ ـأنـم حدثتـبعد
ـالعزـ)):ـ200(. ـابنـأي ـالوافية،ـرح الروح  )4(
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ـالصفاِتـحادثةـفعًاـ ـأفرادـهذه ـأن ـالعز: ـأي ـابن ـالتيـجبـأنـيّرحـها واحقيقة
ـإىـاـهايَةـ ـفرد ـتعاىـيتصفـبفرٍدـمنهاـوقبَله ـيزلـاهُ ـقديٌمـم ـتكن،ـولكنـنوَعها ـأنـم بعد
واـبدايَة،ـهذاـهوـحقيقُةـماـيعتقدون،ـولذلكـتراهـهناـحاولـإهاَمـالناسـأنهـاـيقولـ
بحدوثهاـبعدـأنـمـتكنـحادثة؛ـأنـاحدوَثـعندهـباعتبارـاأفراد،ـأماـالنوُعـفهوـقديٌم،ـ
ولكنـالعارفـيعلمـمامًاـأنهـاـحُققـللنوعـإاـيـضمنـاأفراد،ـوخصوصاـيـهذهـ

احال.
ـالنوعـيـاخارجـ ـفاـمعنىـلقدم ـبعدـآخر، ـإنـاأفرادـكَلهاـحادثٌةـواحدًا ـقلت: فإذا
إاـبمعنىـامفهومـالكّيـالذيـاـيوجدـخارجًاـبلـيـالذهن،ـفاـمعنىـلقولهـهنا:ـ»إنهـ
اـيقال:ـإهاـحدَثتـبعدـمـتكن«،ـبلـإهاـتكونـعىـمذهبهمـحادثةـبعدـأنـمـتكن.ـ
وبعضهمـقدـيقولـإنـنوعهاـوجنسهاـمـيزلـموجودًا،ـولكنـوهذاـهوـاموجودـبأهاـمـ
حدثـبعدـعدم،ـفإنـأرادواـذلكـامذهبـفليقولواـإنـنوعهاـغرـحادث،ـواـيطلقواـ
ـالنوعيـالذيـ ـبالقدم ـبأهاـغرـحادثة،ـومعـذلكـفاـيتسنىـهمـذلكـإاـأنـيعرفوا العبارة
ـيقررونهـ ـإنـما ـيثبته،ـوالكلـيقول ـينفيهـوبعضهم ـاأخرى،ـفبعضهم ـتلو ـامرة هربونـمنه

ـالسلف! ـيثبته هوـما
ـالطحاويـيّرحـ ـامضطربة؛ـأنهـرأىـاإمام ـالعبارة ـالتريحـهذه ـإى ـأجأه وإنا
ـالطحاويـعام،ـشاملـللنوعـواأفراد،ـ أنـاهـتعاىـاـيتصفـبصفةـحادثة،ـونفيـاإمام
فهوـريحـيـخالفةـمذهبـهؤاءـالتيميةـالذينـيزعمونـباـحقـأهمـموافقونـللسلف،ـ
واـيقولونـإاـماـهوـواردـيـالكتابـوالسنة!ـولكنهـلـّاـكانـيتابعـابَنـتيميةـيـالقولـ
بحدوثـصفاتـاهـتعاى،ـمـيستطعـإاـأنـُيوهمـمنـيقرأـكاَمهـأنـالِقدمـمتحّققـعىـ
ـامغالطةـ ـالصفاتـحادثة،ـوهذه ـقديم،ـوإنـكانتـأفراد ـالنوع ـبأن كامهـعنـطريقـالقول

اـخفىـعىـالقراء.
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ثمـقال:ـ»وحلوُلـاحوادثـبالرّبـتعاىـامنفُيـيـعلمـالكامـامذموم))(ـلـمـ
ـأنهـسبحانهـاـحُلـ ـبالنفيـنفُي ـأريد ـفإن ـإماٌل: ـنفُيهـواـإثباُتهـيـكتابـواـسنة،ـوفيه َيِرد
يـذاتهـامقّدسةـيءـمنـخلوقاتِهـامحدثة)2(،ـأوـاـحدثـلهـوصفـمتجّددـمـيكن)3(،ـ
فهذاـنفيـصحيح)4(،ـوإنـأريدـبهـنفُيـالصفاتـااختياريةـمنـأنهـاـيفعلـماـيريدـواـ

تأملـكيفـيطلقـالقولـبأنـعلمـالكامـمذموم،ـويطلقـذلكـإطاقًا،ـكأنـالذمـواردـيـكتابـ  )((

ـامحكات،ـوهذاـهوـأسلوهمـ ـالنظرـأبدًا،ـأوـكان،ـذلكـأمرـمن ـالتخصيصـوا أوـسنةـاـحتمل
يـتلفيقـامعايـعىـالناس،ـوقدـبيناـنحنـأنـعلمـالكامـاـيصحـانـيكونـمذموماـعىـاجملةـ
ـالزمانـ ـباعتبار ـيقيدها ـإطاق،ـملناهاـعىـما ـفإنـوردتـعباراتـمنـبعضـامتقدمنـفيها هكذا،
والعرفـامشهورـآنذاك،ـوإنـمـيمكنـخصيصهاـببعضـامتكلمنـأوـببعضـامسائـلـالباطلة،ـ

ـالكلمةـعىـقائلها. فيجبـأنـنردـهذه
ـالتيميةـ ـاهـتعاىـاحادثُةـعند ـيكنـثمـكانـمنـاموجودات،ـفإنهـخلوٌقـهـتعاى،ـوصفاُت كُلـماـم  )2(

مـتُكنـثمـكانت،ـوهيـموجودٌة،ـفهيـــبالرورةـــمنـخلوقاتـاهـتعاى،ـوإنـمـيعرفواـهذاـ
اإطاق،ـفامهُمـامعنى،ـوهمـيقولون:ـإهاـقائمةـبذاتـاهـتعاى،ـإذنـيلزمهمـــبالرورةـــقياُمـ

ـنفيه.ـ ـالذيـحاولـإهاَم امخلوقـباخالق،ـوهو
لقدـرأيناـأنهـيرحـبأنـصفاتـاهـتعاىـمنـحيثـأفراُدهاـمـتكنـثمـكانت،ـوهاـهوـاآنـحاولـ  )3(

ـأنـكامـالطحاويـ ـوقدـبينا ـوهيهات. ـالطحاوي. ـلِـاـّرحـبه ـالكامـخالفًا التهُربـمنـكونـهذا
ـباهـتعاى،ـواـأنـيكونـصفةـ ـقائًا ـفمنـامحالـأنـيكون ـفكلـأمرـحادث، شاملـللنوعـواأفراد،
له،ـوالنوعـيـاخارجـاـوجودـله،ـواـمعنىـأنـتقولـإنـاهـتعاىـموصوفـبنوعـمنـامعايـ
واحالـأنـالنوعـغرـمتحققـخارجًا،ـفلمـيبقـإاـاأفراد،ـوقدـرحـهوـوغرهـأنـأفرادـالنوعـ

ـالطحاوي.ـ ـاإمام ـينصـعليه ـيبقـهناكـشكـواـمالـيـأنـمذهبهمـخالفـما حادثة،ـفلم
ـالشارحـيتاعُبـباألفاظـ ـالنفيـالريحـيالفهـالتيميةـبكّلـماـاستطاعواـمنـقوة،ـولكنـهذا وهذا  )4(

ـترى.ـ كا
فهوـبنـأنـيالفـابنـتيمية،ـوبنـأنـيالفـبريحـالعبارةـماـرحـبهـاإمامـالطحاوي،ـوهوـ ـ
ـالنوعيـ ـالطحاويـليكونـمتماًـللقدم ـتأويَلـكام ـأحدًا،ـفلذلكـتراهـحاول ـتيمية ـبابن اـيعدل

ـابنـتيمية.ـ ـقّررهـسيده للصفاتـكا
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يتكلمـباـشاءـإذاـشاء،ـواـأنهـيغضبـويرىـاـكأحدـمنـالورى،ـواـيوصفـباـ

ـنفيـباطل«))(.  ـيليقـبجالهـفهذا ـالنزولـوااستواءـواإتيانـكا وصفـبهـمن
أنهـ امرادـمنه،ـوتبنـ التيـعّلقناهاـعليهـــعرفـ التعليقاتـ بعدـ ــ الكامـ وهذاـ
خالفـمرادـاإمامـالطحاوي،ـفغايةـمرادـابنـأيـالعزـهنا:ـأنـيثبتـأنـاهـتعاىـتقومـبهـ
ـيّرحـ ـلِـا ـاأصل،ـوهوـخالٌف ـلهـهذا ـيتّم ـأن ـتكنـثمـكانت،ـوهيهاَت صفاٌتـحادثٌةـم

ـأهلـالسنةـكالطحاويـوغره.ـ ـأئمة به
أماـماـيزعمهـمنـأنـهذاـالقولـقدـقررهـالقرآنـالكريمـفمجردـدعوىـباـدليل،ـ

ـالقرآنـعليها.ـ ـيتومونهـمنـمعانـحملون وقائمةـعىـما
ـالتفريقـبنـأمرين:ـ ـالعزـحاولـهنا ـأبنـأي ـإَن ـبعدـذلك: ـنتساءل ـأن ولنا

ـيأتـبنفِيهـكتاٌبـ ـأنهـم ـامتكّلمون،ـوزَعم ـبحلولـاحوادثـالذيـينفيه اأول:ـساه
واـسنّة.

ـبذاته. ـالصفاتـااختيارية ـقيام والثاي:
ـالعز،ـوبنـ ـابنـأي ـاحاذقـبنـاأمرين:ـبنـماـيثبته ـالذيـيمكنـأنـيراه ـالفرق فا

ـنفَيهـصحيح،ـوهوـحدوثـوصفـمتجددـهـتعاى؟ ـأن ـيزعم ما
إنـاحاذَقـاـيرىـفْرقًاـإاـيـاألفاظـوالكلات،ـأماـحقيقةـامعايـفاـفرقـأبدًا،ـ
ـفاـيصحـأنـنقولـإنـاهـ ـنوعـيـاخارج، ـاتفاقًاـمنـحيثـهو ـالنوعـغرـموجود وذلكـأن
تعاىـمتصفـباخارج،ـفلمـيبقـمنـامتحققـخارجًاـإاـأفرادـالنوع،ـوهيـحادثةـاتفاقًا،ـ

ـاهـتعاىـمـيتصفـبوصفـمتجدد! ـإن ـبعدـذلكـأنـيقول فاـيصحـله

»رحـالعقيدةـالطحاوية«ـابنـأيـالعز،ـطبعةـاألباي،ـص28)،ـوانظرـرحهـيـمموعةـ  )((

ـالطحاويةـ)):ـ200-)20(.ـ ـبالروحـالوافيةـعىـالعقيدة ـامساة روحـالطحاوية
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ومـاـغالطـفيهـابُنـأيـالعزـيـرحهـزعُمهـأنـالشيخـالطحاويـقصدـبقوله:ـ
»ماـزالـبصفاتهـقديًاـقبلـخلقه...«ـإلخ:ـ»الرَدـعىـامعتزلةـواجهميةـومنـوافقهمـمنـ
الشيعة؛ـفإهمـقالوا:ـإنهـتعاىـصارـقادرًاـعىـالفعلـوالكامـبعدـأنـمـيكنـقادرًاـعليه؛ـ
لكونـالفعلـوالكامـمكنًاـبعدـأنـكانـمتنعًاـعليه،ـوأنهـانقلبـمنـاامتناعـالذايـإىـ
اإمكانـالذاّي!ـوعىـابنـكابـواأشعريـومنـوافَقها،ـفإهمـقالوا:ـإنـالفعلـصارـ
مكنًاـلهـبعدـأنـكانـمتنعًاـمنه،ـوأماـالكامـعندهمـفاـيدخلـحُتـامشيئةـوالقدرة،ـ
بلـهوـيٌءـواحٌدـازٌمـلذاته،ـوأصُلـهذاـالكامـمنـاجهمية،ـفإهمـقالوا:ـإنـدواَمـ
احوادثـمتنع،ـوإنهـجبـأنـيكونـللحوادثـمبدٌأـامتناعـحوادَثـاـأولـها،ـفيمتنعـ
أنـيكونـالباريـعزـوجلـمـيزلـفاعاًـمتكلًاـبمشيئة،ـبلـيمتنعـأنـيكونـقادرًاـعىـ
ذلك؛ـأنـالقدرةـعىـاممتنعـمتنعٌة،ـوهذاـفاسد،ـفإنهـيدّلـعىـامتناعـحدوثـالعاَلـم،ـ
وهوـحادث،ـواحادُثـإذاـحدثـبعدـأنـمـيكنـُمَدثًا،ـفاـبَدـأنـيكونـمكنًا،ـواإمكان 
ليس له وقٌت حدود، وما من وقت ُيقَدر إا واإمكاُن ثابت فيه،ـوليسـإمكانـالفعلـ
ـأنهـ ـفيلزم ـيزلـالفعلـمكنًاـجائزًاـصحيحًا، ـفيجبـأنهـم ـينتهيـإليه، ـمبدٌأ وجوازهـوصحته

ـالرُبـقادرًاـعليه،ـفيلزمـجواُزـحدوثـحوادَثـاـهايَةـأوها«))(. مـيزل
وخاصةـماـيزعمه:ـأنـاحكَمـعىـاممكنـبأنهـمكٌنـهوـأزٌي،ـأي:ـليسـلهـبدايةـ
يـنفسه،ـويريدـأنـيستنتجـمنـذلك:ـأنهـماـدامـاإمكانـأزليًا،ـفيلزمـأنـجوزـأنـيكونـ

اممكنـأزليًا.ـ
هذاـهوـخاصةـماـحاولـأنـيقّرره،ـولكنهـيتكلمـكالعجمـبنـالعرب،ـفاـيكادـ

ُيبن.ـ

»رحـالعقيدةـالطحاوية«ـابنـأيـالعز،ـيـمموعـروحـالعقيدةـالطحاوية،ـالروحـالوافيةـ  )((

)):ـ202-203(.ـ
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ثمـإنهـيفرضـمنـعندـنفِسهـأّنـالزمانـقديم،ـوأنـاحكمـعىـاممكنـباإمكانـ
يكونـيـوقٍتـمعنـأوـغرـمعّنـمنـهذاـالزمانـاممتّدـمنـاأزلـإىـاأبد،ـفيلزمـعىـ

ذلكـأنـجوزـوجودـاممكنـيـاأزل.ـ
هذاـخاصةـدعواه،ـويستنـتجـمنـذلك:ـأنـمنـنفىـوجوَدـاممِكنـيـاأزل،ـ
فإنهـيقول:ـإنـاهـتعاىـمـيكنـقادرًا،ـثمـصارـقادرًا،ـوتراهـبكلـصافةـينسبـذلكـإىـ

ـنفسه.ـ اأشاعرةـوغرهم،ـكذبًاـمنـعند
ولوـناقشناهـيـدعاويهـهذه،ـلقلناـله:ـأماـانتـقالكـمنـفرضـأزليةـاإمكانـإىـ
ـيوجدـفرقـبنـ ـتعُقلك،ـفإنه ـيدُلـعىـضعفـقوة ـانتقاٌلـفاسٌد ـاممِكن،ـفهذا ـأزلية إمكان
ـيقال:ـجوزـ ـلهـيـنفسه،ـوهذاـحكمـصحيح،ـوبنـأن ـأزٌي ـاممكنـمكنًا ـإنـكون ـيقال: أن

ـالعاقل.ـ ـيعلم ـبينهاـكا ـاستلزاٌم ـفاـيوجد ـاممكنـأزاً، وجوُد
فالعاقلـيعلُمـأنـالقولـبأنـاحكمـعىـاإمكانـبأنهـأزّيـمعناه:ـأنـاإمكاَنـذاٌيـ

ـاأزل.ـ ـاممكنـموجودـمنذ ـأنـهذا للمكن،ـوليسـمعناه:
ـإذاـحكمناـ ـذاتهـاـحُققـلهـيـاخارج،ـحتىـيقالــ فإنـاممكنـامحكومـعليهـيـحِد
ـاممكنـأزاً،ـ ـبجوازـوجود ـيستلزمـذلكـاحكَم عىـاممكنـبأنهـمكنـالوجودـمنذـاأزل:
فإناـأسندناـاأزليةـيـالعبارةـاأوىـإىـاممكن،ـوقلنا:ـإنهـهذاـاحكمـأزي،ـونريدـبه:ـأنـ

ـللممكنـلذاتهـاـلغره.ـ كونهـمكنًاـهوـحكٌمثابٌت
ولكنـقولنا:ـإنـأزليةـاممِكنـمالة،ـمعناها:ـأنـوجودـاممكنـيـاخارجـأزاًـ
مالة،ـواـعاقَةـبنـهذهـالعبارةـوبنـالعبارةـالسابقة،ـكاـقلنا،ـفالوجودـأزاًـمعناُه:ـ
الوجودـباـبداية،ـوباـمسبوقية،ـواممكنـلـّاـكانـمكنًا،ـفإنـذاتهـيستحيلـأنـتكونـ
موجودةـغَرـمسبوقٍةـبغرها؛ـأنـاممكنـاـيمكنـأنـُيوَجدـلذاته،ـبخافـالواجب،ـ
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ـإذنـيستحيلـأنـيكنـ ـبغره، ـفإنهـجبـأنـيكونـمسبوقًا ـاممكن، ولذلكـلوـفرضناـوجوَد
اممكنـأزليًا،ـوهذهـااستحالةـذاتيٌةـللمكن،ـاـتتغرـأبدًاـواـأزاً،ـواـعاقلـيرىـ

ـفعلهـصاحبناـهذا. ـأنـيلطـكا لنفسه
ـباـتوقفـيـ ـبإمكانـفرضـوقتـقبلـأيـوقتـمفروض، ـيقولون وهؤاءـعندما
الفرض،ـيظنونـأنـمردـهذاـاإمكانـوالتقديرـكاٍفـللدالةـعىـصحةـوجودـالزمانـ
ـالزمانـاأزي،ـوالتقديرـمردـ ـتقدير ـإناـهو ـفعلوه ـأنـما ـاأمر باـانقطاعـيـاماي،ـوغاية
فرض،ـونحنـقدـنفرضـامحال،ـثمـنرهنـعىـاستحالته،ـولكنهمـيفرضونـاأوقاتـ
أنـمردـذلكـ يعتقدونـ الزمانـاأزي،ـولوـفرضًا،ـ أيـ اماي،ـ انقطاعـيـ باـ اأزليةـ
كاٍفـلتصحيحـوقوعهـخارجًا.ـونحنـنقولـهمـإنـمردـالفرضـغرـكاٍفـللدالةـعىـ
ـتأتواـ ـالوقوعي،ـوأنتمـم ـالفرضـلدليلـيثبتـاإمكان ـبلـنحتاجـبعد اإمكانـاخارجي،
ـالزمانـاأزي،ـوماـ ـمتكاثرـعىـاستحالة ـبأدلة ـأتينا ـنحنـفقد ـالفرض.ـوأما بيءـغرـمرد
زالـاأعامـحتىـاآنـيعرفونـبأنهـاـيوجدـدليلـعىـأنـالزمانـأزي،ـبلـأكثرـالعلاءـ

ـبدايةـمـيكنـقبلهاـيءـاـزمانـواـمكان.ـ ـأنـللزمان ـإى يميلون
وبناءـعىـذلك،ـنقول:ـأماـزعمهـأنـالزمانـأزُيـالوجود،ـفهوـزعٌمـاـنحتاجـإىـ
دليلـإبطاله؛ـأنهـاـدليلـعليهـأصاً،ـوأنهـيعارضـحقيقَةـالزمان،ـوحقيقَةـكونـاهـ
تعاىـخالقًاـلكلـيء،ـوحقيقةـكونـاهـتعاىـقبلـكلـيء،ـوهذاـكّلهـمقررـيـملهـمنـ

ـالتوحيد.ـ كتبـعلاء
ـاإلُهـموجودًا؛ـأنـ ـالتغراتـأزليٌةـماـدام ـيعتقدونـأن ـفإهمـلـاـكانوا ـامجسمة أما
ـبعدـ ـإاـشيئًا ـالكامـاـيوجد ـبلـهذاـواجبـله؛ـأن ـباحوادث، ـاتصافه ـيصُحـعليه اإله
ـُيثبتونـ ـثابتـهـتعاىـمنذـاأزل،ـوهكذا ـبعدـيء،ـوهذا يء،ـوالفعلـاـيوجدـإاـشيئًا

ـالتغُرـعىـاإلهـوامخلوقات.ـ ـِقَدم ـلتصُورهم ـالزمان قدم
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وهذاـكلهـغرـمسَلمـهم،ـواـدليلـهمـعليهـإاـاخياُلـالواهمـالذيـاـينفعـإاـ

لأوهامـواأحام،ـاـلتقريرـعقائدـاإسام.ـ
وأماـقوهم:ـإنـماـمىـيستلزمـأنـيكونـاإلهـعاجزًاـيـاأزل،ـثمـإنهـصارـقادرًاـ

ـلاستخفاف. ـالقائلـجعلـمنـنفسهـمًا ـفهذا فياـاـيزال،
ـثمـ ـقلنا، ـاممِكنـأزاًـكا ـبإمكانـوجود ـالزمان،ـوعىـقولِه ـبِقدم ـبناهـعىـقوله وإنا
توَهمـأنـامخالفـيسِلمـلهـهاتنـامقدمتن،ـولذلكـفإنهـيلزمـاخصَمـعىـمذهبهـهوـاـ

عىـمذهبـاخصم.
ـاممكنـ ـامغالطات،ـفإنـوجود وفاعُلـذلكـاـيعقلـكثرًاـمنـاأمور،ـبلـيرعـي
يـاأزِلـُمالـلذاته،ـفاـتتعّلقـبهـالقدرةـاإهيةـأبدًاـواـأزاً؛ـأنـمعناه:ـأنـاممكنـ
موجودـأزاًـأنهـموجودـباـبداية،ـوهذاـماٌل،ـمعـكونـاممكنـمتوقفًاـعىـفاعٍلـختارـ
ـاإلهـ ـالعام،ـفإنـكان ـاإلهـعلٌةـموجبةـلذاتهـلوجود ـإن ـيقولون: ـإذاـكانوا ـإا ـُيوَجد، لكي
قديًاـجبـأنـيكونـامخلوقاتـقديمٌة،ـوهذاـقولـالفاسفة،ـوهذاـيستلزُمـنفَيـاإرادةـ

كاـهوـواضح.
ـاإرادةـوااختيار،ـفكيفـيمكنـ ـنفَي ـامجسمةـيرُدونـعنـأنفسهم ـالتيمية ولكن

ـاإلهـختارًا؟ ـالعالـمـمعـكون ـأزليَة ـنتصّور ـأن لناـوهم
بالنوع،ـ قديمٌةـ امخلوقاتـ أنـ دعوًىـسخيفة،ـحاصلها:ـ إىـ القومـ أولئكـ جأـ
ويقصدونـبذلك:ـأنهـماـمنـخلوٍقـإاـوقبَلهـخلوقـآخُر،ـواـبدايَةـللمخلوقاِتـيـ

ـامقّدماتـالتيـقالواـها.ـ ـبذلكـالتوفيقـبنـهذه اخارج؛ـحاولون
ـفإنـ ـاممكنـأزاً، ـامتنعـوجوُد ـلـا ـفيقولون: ـ)اأشاعرةـواماتريدية( ـأهلـالسنة أما
قدرةـاإلهـيستحيلـأنـُتوجدـاممكَنـأزاً،ـأنـاـمعنىـلوجودـاممكنـأزاً،ـإاـأنهـ
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ـيفعله،ـ ـإىـفاعل ـيتناقضـمعـكونهـمكنًاـمتاجًا ـباـبداية ـالوجود ـباـبداية،ـوهذا موجود
ـالقدرةـاـ ـفإن ـيكنـقبلهاـموجودًا، ـبدايةـم ـله ـأنـيكون فإنـكلـمتاجـإىـفاعلـيفعلهـاـبد
ـاممكَنـ ـاإلهـإذاـخلق ـامفروضـهناـمتنٌعـعقاً،ـولذلكـفإن تتعّلقـإاـباممكنات،ـوهذا
خَلَقهـحادثًاـبعدـأنـمـيُكن،ـويستحيلـعليهـخلُقهـأزليًا؛ـفإنـاممكنـاـُيمكنـأنـيقبلـ
لذاتِهـأنـيكونـأزليًا،ـكاـاـيمكنـلذاتهـأنـيقبَلـكونهـإهًا،ـفاإلهـاـُجعلـجعاً؛ـأنـ

ـنفسها.ـ ـقادٌحـيـاألوهية كونـاالوهيةـمتوّقفةـعىـجعِلـجاعٍل
ـامَدعيـامجازفـالذيـيقعـيـ ـألزمهمـبهـهذا ـما ـفإنـأهلـالسنةـاـَيْلَزُمهم ولذلك،
أعراضـالعلاءـبغرـفهمـواـعلم،ـمنـأنـاهـتعاىـكانـعاجزًاـثمـصارـقادرًا،ـفإنـهذاـ
ـبالفعل،ـوأنـاممكنـيمكنـ ـيتوّقفـكاُلهـعىـاإجاد ـإنـاإله ـقال: ـإذا ـيلزمهـهو القولـإنا

حُققهـيـاأزل،ـإذاـقالـمـُيوجدـمكٌنـأزاً.ـ
كاـاتضح،ـفإنـهذاـُيلزمـاآخرينـبناًءـعىـمذهبِهـهو،ـواـيراعيـيـتشنيعهـأنـ
يكونـاإلزاُمـمبنيًاـعىـمذاهبهمـهم،ـواـيبايـبتحقيقـامعاي،ـبلـيسوُقـالكلاِتـمنـ

ـاحقيقية. ـمعناها غرـمراعاة
فيتبنـمنـذلكـأنـماـقررهـاإمامـالطحاويـموافقـمذهبـأهلـالسنةـمنـاأشاعرةـ

واماتريدية،ـوخالفـمذهبـاحشويةـوامجسمة.ـ
اـيوجدـانقابـاجنسـمنـاامتناعـإىـاإمكانـكاـيتومون،ـبلـاممتنُعـيبقىـ

ـيبقىـالواجبـواجبًا.ـ متنعًا،ـواممكنـيبقىـمكنًا،ـكا
وتقديرـالزمانـيـاأزلـتقديٌرـومٌيـاـحُققـلهـيـاخارج،ـفالزمانـاـيمكنـأنـ
يكونـأزليًا؛ـللزومـوجوِدـبدايٍةـلكّلـحادث،ـولوـفرضناـالزماَنـوجودّيًا،ـلكانـحادثًا،ـ

واحادثـغرـأزّي.ـ
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بنَواـعقائـَدهمـعليه،ـوتراهمـ التيميَةـجعلواـاأمَرـاموهومـموجودًا،ـثمـ ولكنـ

ـأيضًا،ـوهذاـظلمٌةـفوقـظلمة.ـ ـاآخرينـها ـإلزاَم حاولون
وصارـهؤاءـيقولونـموغلنـيـامغالطات:ـالعالـمـُوجدـيـزمانـمعن،ـفهلـ

ـالذيـوجدـفيه؟ ـالزمان ـالعالـمـيـزمانـقبلـهذا ـيوجد ـأن ـاممكن كانـمن
فمنـغفلـعمـاـأرناـإليهـمنـأنـالزمانـأصًاـاوجودـلهـإاـبحدوثـالتغرـ
يـالعام،ـوأنـالزمانـليسـظرفًاـواـسابقًاـللعام،ـبلـهوـمساِوٌقـهذاـالعام،ـوأنهـأمرـ

ـالتغُراتـمنـحركاتـوغرها.ـ ـُيؤخذـبماحظة اعتبارّي
ـنعم،ـكانـمنـاممكنـ أقول:ـمنـيغفلـعنـذلكـيندرجـمعهمـيـكامهم،ـفيقول:

ـالذيـُوجدـفيه.ـ ـيوجدـقبَلـذلكـالزمان أن
ـيفرضونهـزمانًاـقبلـذلكـ ـما ـإىـماـقبَلـذلكــ ـالكاَم ـبعدـذلكـيسوقون ـتراهم ثم

ـالذيـيتومونه.ـ ـالزمان ـإىـماـاـهايَةـلهـواـبدايَةـلهـمن الزمانــ
بناًءـعىـسوءـ نفوسهمـ امذكورـيـكامهمـمّردـوهٍمـيـ الزمانـ أنـ واحقيقة:ـ
تصُورهمـحقيقَةـالزمان،ـوبناًءـعىـدعواهمـالضمنّيةـبأزليةـالزمان،ـوأنـالزمانـظرٌفـ
لوجوِدـالعام،وهذاـيستلزمـوجوَدـالزمانـقبَلـالعام،ـولواـاعتقاُدهمـذلكـماـجازـهمـ

ـيقولواـماـقالوه. أن
ـالوهم:ـأنـيقالـهم:ـإنـماـسميتموهـزمانًاـماـقبلـزمانـ واجوابـامحققـعنـهذا
وجودـالعالـمـهوـأمٌرـمتوَهمـاـوجوَدـلهـواـحُققـيـاخارج،ـبلـاـوجوَدـلهـإاـيـ
ـالعالـمـ ـقبلـزمانـوجود ـزمانًا ـفاـتقّدرونه ـالزمان، ـأزلية ـبناًءـعىـماـمىـمنـزعِم الوهم،
اـوجودـلهـإاـيـالفرضـالذهني،ـوليسـكلـماـفرضهـالذهنـكانـمتحققًاـيـاخارج،ـ

بلـواـيشرطـفيهـأنـيكونـمكنًاـيـذاته.
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وخاصةـاأمر:ـأنـتلكـاأزمنةـــمنـحيثـالتحقيقـــمرجُعهاـإىـحظةـوجودـ

ـإاـوهٌم.ـ ـنفِسها،ـوتكراُرهاـمنـقبِلـذلكـإىـماـاـهايَةـلهـماـهو العالـم
والوهمـواخيالـــالذيـمنـهذاـالبابـــاـُيمكنـحُققهـيـاخارج،ـفهؤاءـــكاـ

ـالوهمـاـعىـالعقلـوالرع.ـ ـيبنونـعقائدهمـعىـمّرد قلناــ
ـلهـ ـفرٌضـمبنٌيـعىـالوهمـاـحُقَق ـــمرد ـــهوـعندـأهلـالسنة ـالعالـم ـَقْبَل فالزمان
ـالعدمّي«ـاـحُققـ ـالذيـسَموهـ»امكان ـالعالـم ـامفروضـوراَء يـاخارج،ـوكذلكـامكان

ـثابتان.ـ ـفها ـالتيمية ـأماـعند ـبلـهوـمتوهم، له،
ـالوهمـوضالتهـ ـأزاً،ـوقعواـكذلكـيـحفرة ـالتيميةـيـالوهمـيـالزمان وكاـوقع
فياـيتعلقـبامكانـالذيـفَرضوهـوراَءـالعام،ـثمـتصّورواـأنـالعالـمـموجوٌدـيـجهٍةـمنـ

ـالعاَلـم،ـوكُلـهذاـاـأساسـله. اإله،ـوكذلكـاإلهـموجوٌدـيـجهٍةـمن

* * *
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التسلسل ي اماي والتسلسل ي امستقبل
ـالـااهاية،ـوالتسلسلـيـاماي،ـوالتسلسلـيـامستقبل،ـ ـبيانـمفهوم يلزمناـهنا
بهـعىـ ماـنحكمـ بنفِسـ ثمـمعرفة:ـهلـجوزـاحكمـعىـأحدماـ بينها،ـ الفرقـ وبيانـ
بنـ خَلطواـ وغرهمـ امجِسمةـ منـ كثرًاـ أنـ هنا؛ـ ذلكـ توضيحـ امهمـ ومنـ اآخر؟ـ
امفهوَمنـوجعلواـأحَدماـمساويًاـلآخر،ـوقالوا:ـإذاـكانـأحُدماـجائزًاـفاآخُرـجائز،ـ

والفرقـبينهاـحّكم.ـ
هذاـماـادعاهـبعضـامجسمةـــكابنـتيميةـوَمنـنَرهـــوغفلـهؤاءـعنـوجودـ

ـبينهاـيـاأحكام: ـبنـهذينـامفهومنـبحيثـيستحيلـالتسوية فرقـحقيقٍي
ـواحدـمنهاـبعدـآخر،ـأوـ ـأوـموجودةــ التسلسل:ـهوـأنـيكونـهناكـأموٌرـمقَدرةــ

ـقبلـآخر. واحدـمنها
ـمنـأفرادـ ـمنـحيثـامجموعــ ــ ـتشبهـالسلسلَةـيـتكُوها وُسّميتـبالتسلسل؛ـأها
ـاحلقاتـ ـالتسلسلـاـإىـهاية؛ـأنـهذه ـُأخذـاسُم ـومنها كاحلقاتـالتيـتؤّلفـالسلسلة،
أوـأجزاءـالسلسلةـإماـأنـتنتهيـإىـَحٍدـوجزٍءـاـيكونـبعدهـجزٌء،ـأوـإىـجزءـاـيكونـ
قبَلـهـجزء،ـفإذاـانتَهتـإىـحٍدـفالسلسلةـقدـانقطَعت،ـأوـيقال:ـانقطعـالتسلسُل،ـوإاـ

ـامَدعى. فالتسلسلـإىـما؛ـاـهايةـهو
ومشُيناـوتقديرناـلأجزاءـواحلقات:ـإماـأنـيكونـباعتبارـامكانـوالبعدـامكاي،ـ

ـالزماي.ـ ـالبعد ـباعتبار ـأنـيكون وإما



ــ 245 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
فباعتبارـامكان:ـإذاـفرضناـشيئًاـموجودًا،ـولهـمكان،ـوهوـمتألفـمنـأجزاءـولوـ
مقدرةـاـهايَةـها،ـفيلزمـعىـذلكـالقوُلـبعدمـمدوديةـهذاـالذيـنفرُضه،ـويلزمـأنـ
ـامتحّققـ ـبعده ـأّن ـبمعنى: ـامكايـبالفعل،ـاـباإمكانـوالقوة، ـلهـيـاامتداد يكونـاـهايَة
بالفعلـهوـاـِهايةـله،ـوليسـأنهـمدوٌدـبالفعل،ـولكنـُيمكنـأنـُيزادـعليه،ـفهذاـامعنىـ

ليسـبالفعلـبلـبالقوة.
وأماـباعتبارـالزمان:ـفإماـأنـنفرضـاامتـدادـباعتبارـالزمانـالـاي،ـفيكونـ
ـالتسلسلـيـامستقبل. ـنفرضـاامتدادـيـامستقبلـفيكون ـأن التسلسلـيـاماي،ـوإما

ـالعقاءـ ـالزمان؛ـأنهـاـأحدـمن ـالتسلسلـباعتبار ـالكامـعليهـهناـهو وماـَيـُهّمنا
ـأكانـيـحِقـ ـبالفعل،ـسواء ـامكانـمتحِقق ـالتسلسلـباعتبار ـإّن ـيقول: ــ ـنعلم ـبحسبـما ـ

ـامخلوقـأمـيـحقـاخالق.ـ العالـم
ـاتفقـعىـوجودـهاياٍتـوحدودـأبعاده،ـ ـامخلوق،ـفاجميُع فأماـبالنسبةـللعالـم

ـااعتبارـمنـحيثـامكان. فالعالـمـمدودـهذا
وأماـبالنسبةـللخالق،ـفأهلـاحِقـيقولونـبعدمـكونهـُمـمتّدًاـيـاأبعادـأصاً،ـ
وعدمـكونهـمتحّيزًا،ـوبذلكـفهْمـينفونـعنهـامعنىـالسابق؛ـلعدمـحققـرطه،ـأوـجزءـ

مفهومه.
وأماـامجسمةـالذينـقالواـبأنـاهـتعاىـمتحّيز،ـفهؤاءـاختلفوا؛ـفمنهمـَمْنـقال:ـ
ـالعرشـالذيـجلسـعليه،ـ ـالتحتـحيثـَيـُحُده ـمنـميعـاجهاتـإاـجهة هوـغرـمدوٌد

ـالباطل!ـ يـزعمهم
وأماـابنـتيميةـومنـوافقهـمنـامجسمة،ـفقالوا:ـإنـاهـتعاىـمتحّيزـولهـقْدٌرـيـ
ـبلـهوـمدودـمنـميعـاجهاتـالسِت،ـوقدـ ـليسـمتّدًاـيـاأبعادـاـإىـهاية، ذاته،ـولكنه
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بَينُتـهذهـاأقوالـيـكتابـ»الكاشفـالصغر«،ـوذلكـيـمسألةـاحَدـواحيز،ـفلرجعـ

إليهـمنـشاء.ـ
وقدـاتبعـابنـتيميةـيـهذاـالقولـبعَضـامتفلسفةـكابنـرشدـاحفيدـالذيـيروجـ
لفلسفةـأرسطوـبحذافرهاـبنـامسلمن،ـوكغرهـمنـالفاسفةـكصاحبـ»امعتر«ـأيـ

الركات.ـ
قلنا:ـماـهُمناـهناـهوـالكامـعىـالتسلسلـباعتبارـالزمان،ـوالزمانـينقسم:ـإىـ

ماٍضـومستقبل.
ومنـامعلوم:ـأنـالزمانـاماي:ـهوـإشارةـإىـأمٍرـُوِجَدـوانقىـوانتهىـوتَرمـ
ـليسـ ـتقديرًا،ـوامستقبُل ـُيَقَدُرـحصولـُهـيـالوهم ـإىـأمر ـإشارة ـفهو ـامستقبل: وزال،ـوأما

ـاآن. بحاصلـواـواقٍع
ولذلكـفإذاـقلنا:ـالتسلسلـيـاماي،ـفإنناـنعني:ـبأنـشيئًاـقدـتسلسلـوجوُدهـ
وانقضاؤهـشيئًاـبعدـيءـيـالزمانـاماي،ـأي:ـنشيـرـبذلكـإىـأمرـنّدعيـأنهـُوجدـ
ـنفرُضهـ ـووِمنا ـُمَقَدٍرـيـذهنِنا بالفعلـيـاخارجـوانقىـوانتهىـوجوُده،ـواـنشرـإىـأمٍر

ـبحيثـاـيوجدـلهـمصداقـيـاخارج.ـ افراضًا،
فإذاـقلنا:ـإنـهذاـالتسلسلـيـامايـاـهايَةـلهـأوـاـبدايَةـله،ـفمعنىـذلك:ـأنناـ
نقولـبأنهـقدـحّققـوجوُدـأشياَءـبالفعلـيـاخارجـشيئًاـبعدـيءـوشيئًاـقبلـيء،ـوأنـ
هذهـاأشياءـاـهايَةـهاـيـاماي،ـأي:ـاـيوجدـهاـبدايٌة،ـواـيءـقبلها،ـأي:ـمهمـاـ
ـأخرى،ـ ـاحلقةـحلقٌة ـيوجدـقبلـهذه ـبأنه ـالقوُل ـفإنناـجبـعلينا ـمنـاحلقات، قَدْرناـحلقًة

وهكذاـاـإىـبداية.
وهذاـهوـامقصودـمنـقولـمنـقالـبالتسلسلـيـالعاَلـم،ـأوـالتسلسلـيـامخلوقاتـ

ـالتسلسلـيـاحوادث. ـأو ـاموجوداتـاحادثة، أو
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ـقدـحّققتـ ـالقولـأنـأشياَءـوجوديًةـحقيقيًة ـيتضّمنـهذا ـالتعبرات: فعىـكلـهذه
ـالتقديرـواافراض،ـ ـبالفعلـاـبمجرد ـلعددها ـبعدـيء،ـوأنـهذهـاـهايَة يـاخارجـشيئًا
وأنـهذهـالسلسلةـامؤَلفةـمنـأشياَءـوجوديٍةـخارجيةـقدـانتَهت،ـأي:ـانتهىـحققـميعـ

ـامعارـاحاي. ـإىـالزمان ـالوجوديةـحتىـوصلنا حلقاهاـوأجزائها
فنحنـمـنصلـيـالوجودـإىـالزمانـاحارـإاـبعدـانتهاءـوجوٍدـوانقضاءـعدٍدـ
اـهايَةـلهـمنـاموجودات،ـأي:ـإَنـاموجوداتـاحارَةـاآنـقدـسَبـَقهاـبالفعلـعدٌدـاـ

ـبالفعلـمنـاموجودات. ـله هاية
هذاـهوـخاصةـمفهومـالتسلُسلـيـاماي،ـويمكنـالتعبرـعنهـبإجاز:ـ»ماـِمنـ

ـبداية«. ـإاـقدـسبقهـموجودـمققـآخرـاـإى موجودـمقق
وأماـالتسلسلـيـامستقبل:ـفإذاـعرفناـأّنـامستقبلـمـيوجدـبعد،ـبلـإنناـعندماـ
ـوذهننا،ـأي:ـاـيوجدـ ـتقديرـوجوِدهـيـومنا ـباعتباِر ـفإناـنتكّلمـعليه نتكّلمـعىـامستقبل،
ـبالفعلـ ـامستقبلـغُرـموجود ـامستقبل؛ـأن ـاآنـاسُمه يـاخارجـوالعالـمـاحقيقيـيٌء

اآن.
ـبامقارنةـمعـمفهومـ ـالتسلسلـيـامستقبلـيتضحـمعناها ـفإنـعبارة إذاـعرفناـذلك،
التسلسلـيـاماي،ـفالتسلسلـيـامايـيتألفـمنـأشياَءـُوجدتـبالفعلـوانقضتـ

ـامااهايةـيـاخارج،ـكاـقلنا. وهيـاـهايَةـها،ـفيتضمنـهذاـوقوع
وأماـالتسلسلـيـامستقبلـفيعني:ـأنهـاـيوجدـموجوٌدـمَققـإاـوُيمكنـتقديُرـ

ـَبعَده. ـمتوَهٍم موجود
ـولكنـ ـُيمكنـأنـُيوجدـابنُهـيـامستقبل، ـفنقول: ـموجودـاآن، ـإنـزيدًا ـقلنا: ـإذا أي:
ـفإنناـ ـامستقبلــ ـبرطـوجود ـالذيـقّدرناـوجوده ــ ـابنَه ـاعترنا ـاآنـغُرـموجود،ـوإذا ابنه
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ـبالفعلـ ـالثايـالذيـليسـموجودًا ـأيضًاـيـامستقبل ـابٌن ـاابن ـيوجدـهذا ـيمكنـأن نقول:

اآن،ـواـيـامستقبلـاأول،ـوهكذاـاـإىـهاية.
فناحظ:ـأنـاحلقاتـالتيـيتألفـمنهاـالتسلُسلـيـامستقبلـهيـحلقاتـُمَقَدَرٌةـ
متوَمةـوليستـحلقاٍتـموجودًةـبالفعل،ـبخافـالتسلسلـيـامايـامتأّلفـمنـحلقاٍتـ
هاـوجوٌدـيـاخارجـقدـانقىـوانعدمـبالفعل،ـوبناًءـعىـذلكـنعلمـأنهـباعتبارـمفهومـ
ـبلـهيـمقَدرةـذهنًاـ ـبالفعلـخارجًا، ـامااهاية التسلسلـيـامستقبلـاـيلزُمـمطلقًاـوجود
واعتبارًا،ـبخافـامااهايةـيـالتسلسلـيـاماي؛ـفإهاـموجودٌةـبالفعل،ـأوـُوجدتـ

وانقضتـبالفعل.
ـالتسلُسلـيـامايـوحقيقتهـعنـ ـاختاَفـماهية ـقطعيًا ـالرحـنعلمـعلًا ومنـهذا
حقيقةـالتسلسلـيـامستقبل؛ـأنـأجزاَءـاأولـكَلهاـوجوديٌة،ـوالثايـبعُضهاـتقديريةـ

ـوجودية. ـوبعضها ومية،
وِمْنـهذا،ـإذاـقلنا:ـالتسلسلـيـامايـمستحيلـالتحقق؛ـأنهـيلزمـعنهـوقوعـ
امااهايةـيـالوجود،ـوانقضاؤهاـبالفعل،ـوهذاـمال؛ـفهذاـاحكُمـاـيلزمـعنهـأنـيقال:ـ
إنـالتسلسلـيـامستقبلـماٌلـأيضًا؛ـأنناـمهاـقّدرناـواحدًاـبعَدهـواحدـوبعَدهـواحدـيـ
ـبالفعلـ ـيقُع ـبالفعلـخارجًا؛ـأنـميَعـما ـفإنهـاـيلزمـعىـذلكـوقوُعـماـاـهاية امستقبل،

ـفسيبقىـمدودًا. ـالزيادةـعليه ـأمكن مدود،ـوإن
ـالتسلسلـيـامايـماٌل،ـوالتسلسلـيـامستقبلـجائٌز.ـ ـنقول: وبناًءـعىـذلك،

والتحقيق:ـأنـإطاقـاسمـ»التسلسل«هناـــأيـيـامستقبلـــفيهـتساهٌل؛ـأنـ
سلسلةـاحوادثـمـتتحّققـبالفعلـفيه،ـبلـماـحّققـمنهاـمصوٌر،ـوماـُيقّدرـحُققهـــومـ

ـامتسلسلـإىـماـاـهاية. ـهو ـبالفعلــ يتحّقق
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ـلهـيـامايـماٌل،ـوالتسلسلـبمعنىـ ـالتسلسلـالذيـاـهاية ـيقال: واأوضحـأن
حصولـيءـبعدـيءـيـامستقبلـجائٌز،ـوهذاـاـيقالـعنه:ـإنهـاـهايَةـلهـبالفعل،ـبلـ

بالتقديرـواإمكانـفهوـجائز.
فاجائزـإناـهوـتقديُرـحصولـماـاـهايَةـلهـمنـاحوادثـالتيـيبتعـبعُضهاـبعضًا،ـ
ـفيهـ ـُيزاد ـلنـيزال ـفاأمر ـأماـمعـحصولـذلكـفهوـمال، بحيثـاـتصلـإىـعدٍدـاـهائٍي،
عىـكلـقدرـحّققـبقدرـمدودـآخر،ـوهكذا؛ـففيـكلـآٍنـفرضَته،ـيتحّصلـأنـماـحّققـ

مدوٌدـمصور.ـ
ويمّثلونـعىـالتسلسلـيـامستقبلـبنعيمـأهلـاجنةـوعذابـأهلـالنار.

واـيوجدـمثاٌلـصحيحـللتسلسلـيـامايـاستحالـته،ـولكنـابنـتيميةـمنـ
امجّسمةـالقائلنـبِقدمـالعالـمـبالنوع،ـوالقائلنـبحدوثـصفاتـحادثةـهـتعاىـمنذـ

ـباطٌلـمال. ـللتسلسلـيـاماي،ـوهوـمثاٌل ـيّدعونـذلكـمثااً اأزل؛
وبناًءـعىـهذاـالتوضيح،ـيكونـقدـبانـأنـمنـقال:ـإذاـجازـالتسلسُلـيـامستقبلـ
فيجوزـالتسلسلـيـاماي،ـفهوـغالٌطـقطعًا؛ـأنهـسَوىـيـاحُكمـبنـأمرينـاـتساوَيـ

ـللمخلوقات،ـكابنـتيميةـوالفاسفة.ـ ـالنوعّي ـالِقَدَم ـأجاز بينها،ـوبناًءـعىـزعِمه
وكذلكـيتضحـغلُطـمنـقال:ـإذاـكانـالتسلسلـيـامايـمااً،ـفيستحيلـالتسلسُلـ
يـامستقبل،ـوبناًءـعليهـَحَكَمـبانتهاءـحركاِتـأهلـاجنةـوالنار،ـكاجهمـوبعضـالفرقـ

البائدة.
ـأقوالـيـالتسلسلـمنـحيثـجوازهـوإحالته:ـ ـاحاصُلـماـمىـثاثة فصار

ـبامعنىـاموضحـــجائز،ـ ـأنـالتسلسلـيـامايـمال،ـويـامستقبلــ القول اأول:
ـقولـأهلـالسنة،ـومعهمـماهرـامتكلمنـمنـفرقـاإسامـكامعتزلةـوغرهم.ـ وهو
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ـالتسلسلـيـامستقبل،ـ ـالتسلسلـيـامايـجائزـقياسًاـعىـجواز ـأن القول الثاي:

ـابنـتيميةـوغرهـمنـامتفلسفةـوامتأثرينـهم.ـ ـقول وهذاـهو
ـعىـامتناعـالتسلسلـيـاماي،ـ ـأنـالتسلسلـيـامستقبلـمتنعـقياسًا القول الثالث:
وهوـقولـبعضـامبتدعة،ـومنهمـاجهمـبنـصفوانـكاـنقلهـعنهـغرـواحدـمنـالعلاء،ـ
فقالـالشهرستايـبعدـأنـنقلـبعضـأقواله:ـ»ومنهاـقوله:ـإنـحركاتـأهلـالـُخلدينـ
ـأهلـ ـبنعيمها،ـوتأُم ـأهلـاجنة ـفيها،ـوتلُذذ ـتفنَيانـبعَدـدخولـأهِلها تنقطع،ـواجنةـوالنار
النارـبجحيمها؛ـإذـاـُتتصَوُرـحركاتـاـتتناهىـآخرًا،ـكاـاـتتصورـحركاٌتـاـتتناهىـ
ـكاـ ـوالتأكيدـدونـاحقيقةـيـالتخليد، ـتعاى:ـ﴿ۆئ ۆئ﴾ـعىـامبالغة ـوملـقوله أواً،

ـاهُـملَكـفان«))(. يقال:ـخّلد
وقدـنسبـابنـأيـالعزـاحنفيـالقوَلـبدوامـنوعـاحوادثـيـامايـوامستقبلـ
إىـأئمةـأهلـاحديث)2(،ـوقال:ـ»اـشكـأَنـمهورـالعالـمـمنـميعـالطوائفـيقولون:ـ
إنـكلـماـسوىـاهـتعاىـخلوٌقـكائٌنـبعدـأنـمـيكن،ـوهذاـقوُلـالرسلـوأتباِعهمـمنـ
امسلمنـواليهودـوالنصارىـوغِرهم،ـومنـامعلومـبالفطرة:ـأنـكونـامفعولـمقارنًاـ
لفاعلهـمـيَزلـواـيزالـمعهـمتنٌعـمال،ـوماـكانـتسلُسلـاحوادثـيـامستقبلـاـيمنعـ
أنـيكونـالرّبـسبحانهـهوـاآِخرـالذيـليسـبعَدهـيء،ـفكذلكـتسلسلـاحوادَثـ
يـامايـاـيمنعـأنـيكونـسبحانهـوتعاىـهوـاأّوَلـالذيـليسـقبَلهـيء،ـفإنـالرّبـ

ـيشاء«)3(.  ـإذا ـيشاءـويتكلم، ـيفعلـما ـيزاُل ـيَزلـوا سبحانهـوتعاىـم

ـالفرقـ ـأصحابـالنارـومصرهمـيـالكتابـوالسنةـوآراء »امللـوالنحل«،ـص99،ـوانظرـكتابنا:  )((

اإسامية،ـفقدـبينتـموقفـاجهم،ـص)0)-06)،ـوموقفـغرهـكابنـتيميةـوسائرـالفرقـ
اإسامية.

ـالروحـالوافية«ـ)):ـ204(.ـ ـالطحاويةـمنـمموعة »رحـالعقيدة  )2(

»رحـالطحاوية«ـ)):ـ204(.ـ  )3(
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وإنـهذاـالكامـليتبنـلناـفساُدهـبعدماـبيناه،ـوقوله:ـ»إنـهذاـالقولـهوـقولـأهلـ
فأينـوردـيـ كاذب،ـ اّدعاءـ إلخ،ـمردـ والرسل...«ـ اأنبياءـ قولـ وأنهـ واأثرـ احديثـ
الكتبـالساويةـأنـاهـتعاىـمـيَزلـومعُهـبعضـخلقه؟ـوأينـوردـأنـنوعـامخلوقاتـ

قديٌمـوأفراَدهاـحادثة؟
ـيُكنـ ـأنـاهـتعاىـابتدأـخلقـالعالـمـاـمنـيء،ـوأنهـم بلـالواردـيـالرائعـكلها:

يءـثمـكانـبإذنـاهـتعاى.ـ
ـبذلكـاـيتعدىـبعضـمّسمةـ ـبأهلـاحديثـالذينـقالوا ـابنـأيـالعز والذيـيريده
ـبهـ ـالذيـيتعلق امحدثنـمثل:ـعثانـبنـسعيدـيـكتابهـ»الردـعىـبرـامريي«،ـوهذاـهو
ـأنـالتسلُسلـماٌلـ ـأنـامشهوَرـعندـالكرامية ـوقدـبينتـيـ»الكاشفـالصغر« ـدائًا، هؤاء

ـتيميُةـوصحُبهـيـذلك.ـ ـابن يـاماي،ـوقدـخالفهم
والتيميةـيفّرقونـبنـقدمـالنوعـوقدمـالفردـوالشخص،ـفيزُعمونـأنهـاـيثبتـ
الِقدمـإاـللنوع،ـأماـللفردـفا،ـوعندنا:ـأنهـاـقدمـللنوعـواـللفرد،ـوأّنـكلـيءـمنـ
امخلوقاتـمبتدأـبعدـأنـمـيكن،ـوأنـللمخلوقاتـبدايًة،ـمـيكنـقبَلهمـيء،ـثمـكانـ

بتكوينـاهـتعاى.
ـالتسلسَلـإىـواجب،ـومكن،ـومال،ـقال:ـ»فالتسسلسلـيـ ـالعز ثمـقَسمـابنـأي
امؤِثرينـماٌلـمتنعـلذاته،ـوهوـأنـيكونـمؤِثرونـكُلـواحدـمنهمـاستفادـتأثَرهـمنـقبلهـ

اـإىـغاية.ـ
والتسلسلـالواجب:ـماـدّلـعليهـالعقلـوالرعـمنـدوامـأفعالـالرّبـتعاىـيـاأبد،ـ
وأنهـكلاـانقىـأهلـاجنةـنعيٌمـأحدثـهمـنعيًاـآخرـاـنفادـله،ـوكذلكـالتسلُسلـيـ
ـفهذاـواجٌبـيـكامه،ـ ـبفعلـآخر، ـمسبوٌق ـفعٍل ـكَل ـمنـطرفـاأزل،ـوأّن أفعالهـسبحانه
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ـالتيـهيـمنـ ـأفعاُله ـالكامـيـوقت،ـوهكذا ـإذاـشاء،ـومـحُدثـلهـصفُة ـيزلـمتكلًا فإنهـم
لوازمـحياته،ـفإنـكلـحٌيـفّعال،ـوالفرقـبنـاحيـواميتـالفعل،ـوهذاـقالـغرـواحدـ
منـالسلف:ـاحُيـالفّعال،ـوقالـعثانـبنـسعيد:ـكُلـحّيـفّعال،ـومـيكنـرُبناـتعاىـقطـ

ـالكامـواإرادةـوالفعل.ـ يـوقتـمنـاأوقاتـمعَطاًـعنـكالهـمن
وأماـالتسلُسلـاممكن،ـفالتسلسلـيـمفعواتهـمنـهذاـالطرف،ـكاـتتسلسلـيـ
طرفـاأبد،ـفإنهـإذاـمـيزلـحيًاـقادرًاـمريدًاـمتكلًا،ـوذلكـمنـلوازمـذاته،ـفالفعلـمكٌنـ
بموجبـهذهـالصفاتـله،ـوأن يفعَل أكمُل من أّا يفعل،ـواـيلزمـمنـهذاـأنهـمـيزلـ
اخلُقـمعه،ـفإنهـسبحانهـمتقِدٌمـعىـكّلـفرٍدـمنـخلوقاتهـتقُدمًاـاـأولـله،ـفلكّلـخلوقـ
أوُل،ـواخالقـسبحانهـاـأولـله،ـفهوـوحَدهـاخالق،ـوكلـماـسواهـخلوٌقـكائنـبعدـأنـ

ـيكن«))(. م
التسلسلـاأولـالذيـحكمـبامتناعهـهوـماـيسمىـبالتسلُسلـيـالعلل،ـبمعنى:ـ
أنهـماـمنـعلةـإاـوهيـمعلولٌةـلِـاـقبلها،ـوهكذاـاـإىـهاية،ـوهذاـاأمرـاجتمعـأهُلـ

اإسامـعىـإبطالهـوإحالته.ـ
وأماـالنوعـالثايـمنـالتسلسلـالذيـقالـبوجوبه،ـوهوـالتسلُسلـيـأفعالـاهـ

تعاىـأزاًـوأبدًا،ـماضيًاـومستقباً.
ـوأفعالـاهـتعاىـ ـمتعدية، ـوإما ـإماـازمة ـيقولونـبأنـاأفعال: ـأنـالتيمية وقدـعرفنا
عندهمـمنـكالـه،ـومنـلوازمـكونهـحيًا،ـوأفعالهـالقائمةـبهـــكالكامـــثابتةـلهـأزاًـ

ـإرادُتهـوغُرهاـمنـالصفاتـاحادثة.ـ وأبدًا،ـولكنـعىـسبيلـالتسلسل،ـوهكذا
وحاولـابنـأيـالعزـأنـيفرقـبنـالتسلسلـيـاأفعال،ـفيقول:ـإنهـواجب،ـوبنـ

ـالوافيةـ)):ـ204-205(.ـ ـالروح رحـالطحاوية،ـمنـمموع  )((
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التسلسلـيـامفعواتـليقول،ـإنهـمكن،ـويعنيـبامفعوات:ـامخلوقاتـامنفصلةـعنـ
ـفإهاـكليهاـ ـيفّرقـبنـالقسمن، ـولكنـكانـينبغيـأّا ـأوـآثارـاأفعالـامتعدية، ذاتـاإله،

ـاهـواجٌبـله. ـاهـتعاى،ـوكال ـمنـكال ـالتيميةــ ــعند
فاحاصل:ـأنـكاًـمنـالتسلسلـيـأفعالـوالستلسلـيـمفعواتهـواجٌبـلكالهـ

عندهم.ـ
فانظرـإليهـيقول:ـ»أن يفعل أكمل من أن ا يفعل«ـفتحُقـقـامفعواتـبالفعلـ

أكمُلـهـمنـعدمـذلك.
وقدـمَرـاإشارةـإىـهذاـامعنىـعندهم،ـوهوـيستلزمـــبالرورةـــتوُقفـكالـ

اإلهـعىـامخلوقاتـكاـهوـواضح.ـ
ولكنهمـحاولونـدائًاـأنـيغالطواـليتخلصواـمنـاإعانـعنـلوازمـهذاـالقولـ
ـالذيـليسـبعدهـ ـ»اـيمنعـأنـيكونـالربـسبحانهـهوـاآخر ـيقول: ـفلذلكـتراه الفاسدة،
يء،ـفكذلكـتسلُسلـاحوادثـيـامايـاـيمنعـأنـيكونـسبحانهـوتعاىـهوـاأولـ

ـأمرين: ـإنـهناك ـبل ـيقول، الذيـليسـقبلهـيء«،ـواأمرـليسـكا
اأول:ـأنـاهـتعاىـقبلـكلـيء،ـوالثاي:ـعدمـِقدمـيٍءـمعَنـبالذاتـمعـاه.

فالذيـيمكنـأنـيتخلصواـمنهـبقوهمـبالقدمـالنوعيـمنـهذاـاجانب،ـهوـأنـ
ـبالذاتـمعـاإله،ـولكنـأّنىـينفكونـعنـمعارضةـ يّرحواـبأنهـاـيلزمهمـِقدُمـمعَنٍ
القاعدةـامقّررةـيـالرع،ـوهيـأنـاهـتعاىـقبلـكلـيٍء؟ـوأنىـأنـيتخلصواـماـوردـيـ
القرآنـمنـأنـاهـ﴿ۈئ ۈئ﴾ـ]احديد:ـ3[،ـواأول:ـهوـالذيـليسـقبلهـيءـومـيكنـ
معهـيءـأزاً،ـفلوـقدرناـــكاـيقولونـــأنهـمـيَزلـمعـاهـيءـمنـخلوقاته؛ـَلـاـأمكنناـ

أنـنقول:ـإنـاهـتعاىـهوـاأول. 
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وفضاًـعنـذلك،ـفإنـقوهمـالفاسدـظاهٌرـيـأنـاهـتعاىـاـحوزـكااتِهـإاـبأنـ
يلقـبالفعلـبعَضـخلوقاته،ـأنـهذاـأكملـلهـمنـأنـيكونـقادرًاـعىـذلكـواـيلق.ـ

ـبذلكـأمـمـيعرفوا.ـ ـاعرفوا ـاهـعىـخلقه وهذاـيـتوقيفـكال
ـباطلة،ـولذلكـتراهمـ ـمغالطاتـمبنيةـعىـأوهام ـيقررونهـمرد فظهرـلكـأنـكلـما
ـأهلـالسنةـاأشاعرة.ـ حائرينـيـمقااهم،ـحائرينـفياـينسوبنهـإىـخالفيهم،ـوخصوصًا
وقدـأّثـرـهذاـالكامـــالذيـقّررهـابنـتيميةـيـكثرـمنـكتبه))(،ـوكّررهـمنـبعدهـ
ـقبلـأنـيوجدـاهـتعاىـشيئًا،ـ ـأزمنة ـيتصّورونـوجود ـفصاروا ـــيـالتيمية ـأيـالعزـهذا ابُن
ـأنهـ ـأنـيكونـاهـقدـخلقـشيئًاـيـتلكـاأزمنة،ـوينسبونـإىـاأشاعرة ـإنهـاـبد ويقولون:

ـثمـفعل! ـيفعلـفيهاـشيئًا، ـأزماٌنـطويلٌةـم قدـمَرـعىـاهـتعاى
ـالشيخـأحدـّراحـ»الطحاوية«: فتأملـفياـقالهـصالحـآل

»امذهبـالثاي:ـهوـمذهبـاأشاعرةـواماتريديةـومذهبـطوائـفـمنـأهلـ
الكام:ـيـأنـالربـجاـوعاـكانـمتصفًاـبالصفات،ـولهـاأساء،ـولكنـمـتظهرـآثاُرـ
صفاتهـواـآثارـأسائه،ـبل كان زمناً طوياً طويًا)2( معَطـًا عن اأفعال جل وعا،ـلهـ
ـأشياَءـ ـاإرادةـوأراَد ـلهـصفة ـيفعلـشيئًا، ـالفعلـوم ـلهـصفة ـاخلقـوليسـثمـماـيلُقه، صفُة

ـمؤَجلةـغَرـمنجزة،ـوهكذا«)3(.  كونيًة
ومعـسخافةـهذاـالقولـــبعدماـمَرـبيانهـمنـمذهبـأهلـالسنةـــإاـأناـنراهمـ

وعىـهذاـتنبنيـمسألةـالقدمـالنوعيـللعام،ـوقدـكتبناـفيهاـبتفصيلـكاٍفـيـالكاشفـالصغر،ـ  )((

أثبتناـفيهـقولـابنـتيميةـهذاـالقولـالباطل،ـوكذلكـفياـعلقناهـعىـردـاإميميـعىـابنـتيمية،ـ
ـفلتنظر.ـ ويـردناـعىـرحـابنـتيميةـحديثـعمرانـبنـحصن،

ـمنه.ـ تكرارـطويًا  )2(

ـ)):ـ5)2(.ـ ـالطحاوية ـالروحـالوافيةـعىـالعقيدة ـالطحاويةـيـمموعة انظرـرحهـعىـالعقيدة  )3(
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ـيزلـيُلقـ ـفَمنـأخرهمـأنـاهـتعاىـم ـبه، ـمقطوعًا ـكأهمـيقررونـأمرًا ـيقولون، يقولونـما
شيئًاـقبلـيء،ـوأنهـاـبدايَةـلنوعـخلوقاته؟!ـأَلـُهمـهذاـبرهاٌنـأوـخرـقاطعـمنـكتابـ

أوـسنة؟!ـ
إنناـلنتعجبـفعاًـعندماـنقرأـكامهم،ـويزدادـالعجبـإذـنراهمـيلزمونـغَرهمـ
بناًءـعىـمذهبهم،ـوهمـاـُيراعونـيـذلكـأدبًاـمنـآدابـالبحث،ـفتأّملـكيفـيزعمونـ
ـمتطاولةـ ـأزماٌن ـعليه ـقدـمّر ــ ـواماتريدية ـعىـمذهبـأهلـالسنةـاأشاعرة ـبناًء أنـاهـتعاىــ
ـبأنـ ـاأشاعرة ـأعام ـإىـأنـفعل،ـوكأهمـعمٌيـاـُيبرونـترحاِت ـيكنـفيهاـفاعاً، م
ماـقبلـهذاـالعالـمـمـيكنـثمـزماٌن؛ـلنفرضـفيهـمَيـأزماٍنـعىـاإلهـتعاىـمـيكنـ
فيهـفاعاًـليء،ـوكأهمـاـيعرفونـأنـاأشاعرةـمنـأعظمـالناسـتنزهًاـهـتعاىـعنـ
امكانـوالزمان!ـبلـهمـيعرفونـذلكـكّله،ـولكنهمـقوٌمـغرقتـقلوهمـيـمبةـالتشنيعـ
عىـاآخرينـواّهامهمـباـليسـفيهمـمجّردـرفـالناسـعنهم،ـوترويِجـماـيقولونـبهـ

ـاهـتعاىـهاـمنـسلطان.ـ منـآراءـشاّذةـغريبةـمـينزل
وهمـيعتقدونـأنـثَمـخلوقاٍتـاـبدايَةـهاـقدـخلقهاـاهُـتعاىـوأفناها،ـفقدـقالـ
صالحـآلـالشيخ:ـ»فجنُسـخلوقاِتـاهـجلـوعاـأعُمـمنـأنـتكونـهذهـامخلوقاُتـ
اموجودةـاآن،ـفاـبّدـأنـيكونـثّمـخلوقاٍتـأوَجَدهاـاهـجلـوعاـوأفنـاها،ـظهرتـ
فيهاـآثارـأسائهـوصفاتهـجلـوعا،ـفإنـأساءـالربـجلـوعا،ـوإنـصفاتـالربـجلـ
وعاـاـبدـأنـيكونـهاـأثُرها،ـأنهـسبحانهـفّعالـلِـاـيريد،ـفاـأرادهـاهـسبحانهـفَعَله،ـ
ـالداّلةـعىـالكالـبقوله:ـ﴿ېئ ېئ ىئ﴾ـ ـامبالغة ـالصفةـعىـصيغة ووصفـنفَسهـهذه
ـيعنيـ ـكاـسيأيـبيانهـيـالزمنـاأول، ـمتسلسٌل؛ ـوهذا ـفاـأرادهـسبحانهـكان، ]هود:ـ07)[،

يـاأولية،ـويـاآخرية«))(.

ـالوافية«ـ)):ـ5)2(.ـ »الروح  )((
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إذنـهؤاءـيعتقدونـأنـاهـتعاىـمجردـكونهـمتصفًاـبصفاتـفاـبدـأنـتظهرـآثارـ
ـفإهمـيقولونـمغالطًة؛ـ ـواـيجلون، ـالتيـيّرحونـها ـالابِدية ـومعـهذه ـالصفات، هذه

ـالتيـيّرحونـها؟!ـ ـالابِدية ـيريد،ـفأينـتذهبـاإرادةـمع أنهـفعالـما
ومذهبهمـهذاـاـيفرقـعنـمذهبـالـمتفلسفةـوأهلـالفيضـالقائلنـبأنـآثارـ
اأساءـوالصفاتـاـبّدـأنـتـتجىـوتظهرـآثارهاـبمجايـالذات،ـأوـمنـيقول:ـإنـاهـ
اـبدـأنـيعطيـكلـحسبـاستحقاَقه،ـوذلكـأنهـاجواد،ـواـيفىـأّنـكّلـمذهٍبـمنـ
هذهـامذاهبـيستلزمـإنكارـاإرادةـوااختيار،ـومهاـحاولواـأنـيزّوقواـألفاَظهمـبتكرارـ

ـتنايـإثباتـاإرادة.ـ ـفإنـحقيقةـمذهبهم لفظـ»الفاعلـامختار«،
إثباُتـالتسلسلـيـاماي،ـويـامستقبل؛ـبزعمـأنـهذاـهوـالكالـ ويـكامهـ
عىـ قادرـ أنهـ مجّردـ امخلوقاتـ ُيوِجدـ بأنـ اإلَهـ ُيلزمونـ أهمـ ذلك:ـ وحقيقةـ اإهي،ـ
إجادهم،ـوكأهمـيقولونـله:ـإنـمـخلقـامخلوقاتـفأنَتـلستـبإلٍهـواـتستحّقـاألوهية،ـ

ـباطلـمال.ـ ـناقصًا،ـوالنقصـعىـاإله ـإهًا ـإنكـتكون أو
ـتعٍدـعىـاألوهية.ـ وهذا

ـالقول. ـامعنىـهوـحقيقُةـمعتقدهم،ـومعتقدـمنـُيقاِسُمُهمـهذا هذا
ـامتكلمنـيقولونـاـجبـعىـاهـتعاىـ ـأكثر ـبلـمعهم ـأهلـالسنةـواأشاعرة وأما
أنـيلقـالعام،ـولوـمـيلقهـمـيلحقهـنقص،ـواـينايـذلكـحكمته،ـمعـماحظةـوجودـ
تفاصيلـأخرىـلأحكامـالاحقةـبعدـخلقـالعام.ـواأشاعرةـيقولون:ـإنـاهـتعاىـلوـ
ـولوـمـيلقهـفكذلكـاـيلحقهـنقص،ـوخلُقـ ـللعام، ـمنـخلقه خلقـالعامـفاـيستفيدـكااً

ـالتاّم.ـ ـاهـتعاىـواختياره ـبإرادة ـيكون العام
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 قال الطحاوُي: )م َيْزَدْد بكوهم شيئًا م يكن قبلهم من صفته(
اِحْظـِدّقَةـالِعباراِت:ـ)كوهم(ـأي:ـوجودهم،ـِمنـ»كانـيكونـكونًا«،ـوهيـتاّمٌةـ

ـللفاعل،ـوليسـعىـفعلـأوـصفةـطارئة.ـ ـتدلـعىـأموٍرـازمٍة ـالتاّمة هنا،ـواأفعال
ـيُكنـقبلهم. ـبسببـوجودـخلوقاتِهـشيئًاـم ـيزدد ـأي:ـم والباُءـسببية،

بذلكـ وامقصودـ امخلوقات،ـ كوِنـ أي:ـ للمخلوقات،ـ »كوهم«ـ يـ والضمرـ
ـامخلوقاتـهوـصفةـمنـصفاهمـهمـاـمنـصفاتـاخالقـجّلـشأنه.ـ وجوُدهم،ـووجوُد
فإذاـخلقهمـجّلـوعزـفإنهـاـيستفيدـمنـخلِقهـإّياهمـأَيـصفةـله،ـبلـإَنـصفاتهـ
تبقىـكاـكانتـقبَلـأنـيلقهم،ـوذلكـأنـاهـلوـاستفادـبخلِقهـللمخلوقاتـأّيـصفة،ـ
لكانتـهذهـالصفة:ـإماـنقصًاـأوـكااً،ـويستحيلـأنـتكونـنقصًا؛ـأنـكلـماـيتصفـ
بهـاإلهـفهوـكال،ـفيبقىـأنـتكونـكااً،ـولكنـإذاـكانـماـاستفادهـاهـبسببـخلِقهـهمـ
كااًـله،ـللزمـعنـذلكـأَنـكاَلهـمستفاٌدـمنـامخلوقات،ـوهوـيستلزمـاحتياَجـاهـتعاىـ
للمخلوقات،ـوهذاـباطل؛ـأنهـقدـسبقـبيانـأنـاهـتعاىـاـحتاجـإىـامخلوقات،ـبلـ
هوـجلـشأنهـغنٌيـعنـغره،ـوامخلوقاُتـغرـاهـتعاى،ـفاهـإذنـغنٌيـعنهم،ـومعنىـ
أنهـتعاىـغنٌيـعنـامخلوقاتـأي:أنهـاـحتاجـإليهم،ـومعنىـذلك:ـأنـكالهـاـيتوقفـ
عىـوجودهم،ـبلـهوـحاصٌلـعىـميعـكااتهـالواجبةـلهـتعاىـبذاتِهـاـبتوسطـوجودـ

ذواِتـغره.
ـأنـاهـتعاىـموصوفـبأسائهـ ـالكام ـأكملـالدينـالبابري:ـ»أرادـهذا قالـالعامة
احسنىـوصفاتهـالُعاـأزاًـوأبدًا،ـسواٌءـكانتـصفاتـالذاتـكاحياةـوالقدرةـوالعلمـ
واإرادةـوامشيئةـوالسمعـوالبر،ـأوـصفاتـاأفعالـكالتخليقـوالتكوينـواإحياءـ
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واإماتة،ـفإنـكّلهاـصفاٌتـلهـقائمٌةـبذاتهـقديمـاٌتـَمصوناتـعنـالزوال«))(.

يريدـالبابريـبذلكـاإشارَةـإىـعدمـاكتسابـاهـتعاىـصفًةـبعدـأنـخلقـاخلق،ـ
أي:ـأنهـاـتوجدـصفٌةـهـتعاىـثابتٌةـلهـمروٌطـاتصاُفهـهاـبأنـيلقـاخلَقـبالفعل؛ـأنهـ

ـإذنـميُعـصفاتهـقديمة.ـ ـباطل؛ ـإىـخلقه،ـوهذا ـلكانـمفتقرًاـيـكاله لوـكانـكذلك،
ـالفعل،ـ ـبنىـكامهـعىـأنـصفة ـفإنه ـالبابريـمنـصفاتـاأفعال، ـإليه ـأشار ـما وأما
هيـالصفةـالقائمةـباهـتعاىـالتيـيوِجُدـاهـتعاىـهاـأفعاَله،ـكالقدرةـعندـاأشاعرة،ـ
وكالتكوينـواإحياءـواإماتةـوغرهاـعندـاماتريديةـاأحناف،ـفهذـالصفاُتـكُلهاـعندـ
بأحِدهاـعندهمـمروطًاـبوجودـ ُيثبتهاـقديمٌةـوليستـحادثـًة،ـوليسـااتصافـ منـ

ـللمبتدعة.ـ امخلوقاتـبالفعل،ـخافًا
الفعلـــهذاـامعنىـــتنحرـيـ التحقيقـأّنـصفةـ ونحنـسوفـنشيـرـإىـأنـ
القدرة،ـوأنهـاـيوجدـدليلـقطعٌيـعىـثبوتـصفاٍتـزائدةـعىـالقدرةـهاـيكونـالفعلـ
غرـالقدرة،ـكاـذكرهـالسادةـاماتريدية،ـوسوفـنبنـالتحقيقـيـمعنىـصفةـالفعل،ـيـ

ـاهـتعاى. ـامناسبـبإذن مّله
ـالناسـأهمـيوافقونـاماتريديةـ ـإىـأنـالتيميةـحاولونـإهاَم ولكنـقدـسبقـأنـأرنا
يـصفاتـاأفعال،ـمعتمدينـعىـااشراكـاللفظّيـيـقوَليها:ـإنـصفةـالفعلـقديمة،ـ
ولكنهمـــأعني:ـالتيميةـــيتجاهلونـأهمـيريدونـبصفةـالفعلـغَرـامعنىـالذيـيريدهـ
اماتريدية،ـأماـماـيريدهـاماتريدية،ـفقدـاتضح،ـوأماـماـيريدهـالتيميةـمنـصفةـالفعل:ـإهاـ
ـوفعلـمنـحيثـإنـاهـتعاىـأحَدثهاـ ـقائمةـبذاتـاه، صفةـوفعلـمعًا،ـصفةـمنـحيثـإها

ـانـمـتكنـموجودة.ـ بعد

ـللبابري،ـص47.  ـالطحاوية« »رحـالعقيدة  )((
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ـالطحاويـهوـعُنـ ـوماـعليه ـالطحاويـرمهـاهـتعاى، وهذاـخافـماـعليهـاإمام

ـفإنهـكانـمنـأئمتهم. ـاأشاعرةـواماتريدية، ـأهلـالسنة ـيقوله ما
هذهـهيـإذنـعقيدةـأهلـالسنةـيـاهـعزـوجل،ـوهيـثابتٌةـهـتعاىـمنـحيثـهوـ
غنٌيـعنـالعامن،ـفاـيصحـمطلقًاـالقولـبأنـاهـتعاىـماـكانـموجودًاـقبلـخلقهـمـيُكنـ

ـاتصفـبصفةـجديدة. ـأوجدـخلقه ـما ـثم ـبصفةـمعينة، متصفًا
فإنـكلـمنـيقولـبمثلـذلك،ـفإنهـيلزُمهـالقوُلـبافـتقارـاهـتعاىـإىـخلوقاته،ـ

ومعلومـأنـهذاـاـيقولـبهـعاقٌل.ـ
وأماـوجهـلزوُمـاافتقارـعندـالقولـبذلك؛ـفإنـوجودـامخلوقاتـــإذاـلزمـعنهـ
اتصاُفـاهـتعاىـبأمرـمـيكنـقبَلـوجودهمـمنـصفتهـــيصبحـرطًاـيـاتصافـاهـ
تعاىـهذاـاأمر،ـوهذاـاأمرـاـبّدـأنـيكونـكااًـكاـسبقـبيانه،ـفاحاصل:ـأنـيكونـ

ـاهـتعاىـإذن.ـ امخلوقاتـرطًاـيـكال
ـاهـإىـ ـاحتياُج ـامخلوقاتـللكالـالذيـيتصفـبهـاهـتعاىـمعناه: والقولـبرطية

خلوقاته،ـوالقولـبذلكـمالـباطل.
ولذلكـقالـابنـأيـالعزـيـ»رحهـعىـالطحاوية«:ـ»وأماـدوامـالفعلـفهوـأيضًاـ
منـالكال،ـفإنـالفعَلـإذاـكانـصفةـكاَل،ـفدواُمهـدوامـالكال«))(،ـوهذهـمغالطٌة،ـفإّنـ
الكالـيـالُقدرةـعىـالفعل،ـاـيـالفعلـنفسه،ـوإاـلكانـاإلهـمعتمدًاـيـكاٍلـعىـ

ـأهلـالسنة.ـ ـبالرورةـعند ـباطٌل فعله،ـوهذا
َمنـاشتـرطـوجوَدــ بالفعلـ فيقولون:ـوهلـيوجدـ الناسـ يتعّجبـبعضـ وقدـ

ـبذلك؟! ـيقول ـأي:ـهلـيوجدـعاقٌل ـله؟ امخلوقـاتصافـاهـتعاىـبكاٍل

ـالطحاويةـ)):ـ204(.ـ ـالروحـالوافيةـعىـالعقيدة ـالطحاوية«، انظر:ـ»رحـالعقيدة  )((
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ـتنتميـإىـاإسامـقدـقالتـبذلك! ـالتي ـالِفرق ـبعَض ـإن ـنعم، ـله: ونقول

ـااستداَلـعىـذلك،ـ ـلتعاليمهاـوحاولوا ـأفرادهاـوامنّظرون بلـلقدـجادلـبعُض
أنـ أّنىـهمـ البري،ـولكنـ الذهنـ تقريبـذلكـإىـ َمعيٌبـمحاولةـ بكّلـماـهوـ وأَتواـ
ـإىـخلقه!ـوأنـ ـيلزمهمـمنـأنـاهـتعاىـمتاٌج ُيفلحواـيـقلبـالباطلـحّقـًا!ـويـإثباتـما

ـالواحدـكااًـيـحقه؟! ـينقلبـالنقُصـيـحق ـأن ـله،ـفهلـيمكن ـالنقَصـكاٌل هذا
ـالشنيع؟ ـالقول ـبمثلـهذا ـالذينـقالوا ـيقولـقائل:ـفَمنـهمـهؤاء وقد

نقول:ـبعضـالناسـمـمنـينتمونـإىـالدينـاإساميـيعتقدونـأنـاهـتعاىـ
ـنفسـمعنىـ ـبالقْدر: ـامعن«))(،ـويريدون لهـحجٌمـمعّنـويطلقونـعىـذلكـاسمـ»القْدر

احجم.ـ
النهاياتـامتدادـ أثبتواـاحدودـهـتعاى،ـبمعنىـ الذينـيقولونـبذلكـ وهؤاءـ
ذاتـاهـتعاىـبعدـأنـآمنواـبأنـهاـامتدادًا،ـفجسمواـاهـتعاىـوحّددوه!ـوإثباُتـاحدودـ

ـالسابق. ـلقوهم ـاهراء،ـازٌمـواضٌح لذاتهـجلـشأنهـعنـهذا

ـوقدـتكلمتـعىـإثباتـابنـتيميةـللحيزـوالقدرـوامقدارـهـتعاىـيـالكاشفـالصغر،ـفلرجعـ  )((

ـأتعنيـباحيزـ ـقولهـيـتأسيسـالتقديسـ)):ـ544(:ـ»ويقالـله: ـذكرتهـهنا ـالتحيز،ـوما إليهـيـمسألة
ـباحيزـشيئًاـموجودًاـمنفصاًـعنهـ ـتريد ـأم ـالداخلـيـمساه، ـامتحيزـوهايتهـوحده ماـهوـمنـلوازم
كالعرش؟ـفإنـأريدـباحيزـامعنىـاأولـوهوـماـهوـمنـلوازمـكلـمتحيز،ـفإنـحيزهـهذاـالتفسرـ
داخلـيـمسمىـذاتهـونفسهـوعينهـــإىـأنـقالـــواـنسلمـأنهـمتنع،ـوالقدرـواحيزـالداخلـيـ
ـبعدـكامـساقهـ ـاهـ،ـويقولـابنـتيمية ـالذاتية«. ـأبلغـمنـصفاته ـالذيـهوـمنـلوازمه مسمىـامتحيز
يـالتأسيسـ)):ـ88(:ـ»فلوـمـيباينـالباريـخلقهـإاـبمجردـااختافـيـاحقيقةـوالصفةـدونـ
اجهةـواحيزـوالقدر،ـلكانتـمباينتهـخلقهـمنـجنسـمباينةـالعرضـلعرضـآخرـحالـيـمله،ـ
أوـمباينةـاجسمـللعرضـاحالـيـمله«.ـاهـ.ـويوجدـنصوصـأخرىـيـالكاشفـتبنـمرادـابنـ

ـتفصيل.ـ ـالقدر.ـوليسـامقامـمقام ـأو ـباحيزـواحدـواجهةـوامقدار تيمية
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ثمـقالوا:ـباـأنـاهـتعاىـلهـحجٌمـمعنـوقدٌرـمعن،ـفإنهـاـيستحيلـعليهـأنـ
يتحّركـمنـمّلـإىـآخر،ـواـيستحيُلـعليهـأنـيتّرفـيـذاتهـباحركةـواانتقالـكاـ
ـازمـواضحـمنـ ـامعنىــ ـهذا ـالترفــ ـالبرـبذاتهـكذلك.ـفجواز يترفـالواحُدـمن
ـدامـاهـعندـهؤاءـ ـكبرهمـابنـتيمية))(.ـوما ـبلـلقدـّرحـبه لوازمـمذهبهمـالقبيحـذلك،

ـإىـآخر. ـينتقلـمنـمٍل ـأن ـبإرادته،ـفإنهـجوز متحركًا
هذهـكانتـامقّدماتـالتيـاعتمدـعليهاـهؤاءـليقولواـبجعلـامخلوقاتـرطًاـ

لكااتـاخالق.ـ
ـاهـأنـيلقـالعام،ـوكانـاهـمدودًا،ـ ـأراد ـلـّا فحاصلـمذهبهمـامفهومـمنـكتبهم:
وامحدوُدـلهـجهاتـيـنفسه،ـفلهـيمنـوشالـوأعىـوأسفل،ـوهكذا،ـاختارـأنـيلقـ
العالـمـحته،ـفخلقهـحته،ـفصارـهوـفوَقـالعام،ـوجهةـالفوقـأكمُلـمنـجهةـالتحت،ـ

ـقالـابنـتيميةـيـمنهاجـالسنةـ)):ـ225(ـياطبـالشيعة:ـ»والفاسفةـالدهريةـقالواـبقدمـالعامـ  )((

وأنـاحوادثـفيهـاـإىـأولـوأنـالباريـموجبـبذاتهـللعامـليسـفاعاًـبمشيئتهـوقدرتهـواـ
يترفـبنفسه،ـوأنتمـوافقتموهمـعىـطائفةـمنـباطلهمـحيثـقلتمـأنهـاـيترفـبنفسه،ـواـ
يقومـبهـأمرـيتارهـويقدرـعليهـوجعلتموهـكاجادـالذيـاـترفـلهـواـفعل،ـوهمـجعلوهـ
ـفوافقتموهمـعىـ ـلهـعىـالترفـفيه، ـالذيـلزمهـوعلقـبهـماـاـيمكنهـدفعهـعنهـواـقدرة كاجاد

بعضـباطلهم.
ونحنـقلناـباـيوافقـالعقلـوالنقلـمنـكالـقدرتهـومشيئـتهـوأنهـقادرـعىـالفعلـبنفسهـكيفـ ـ

ـاهـ. يشاء«.
وقدـبينتـمذهبـابنـتيميةـيـهذاـامعنىـيـالكاشفـالصغرـفقلت:ـ»واعلمـأنـاتصافـاهـ ـ
ـأفعااًـ ـبمعنىـيوجدـيـذاته ـفاهـيترفـبنفسه ـبنفسه، بالفعلـالازم،ـهوـمعنىـكونـاهـمترفًا
يلزمـعنهاـتغرـيـأحوالـالذاتـوهذاـالتغرـنتيجةـترفـاهـبذاته،ـوترفهـبذاتهـيلزمـعنهـأنـ
الذاتـحصلـعىـكااهاـبالتدريج،ـفاحالةـالاحقةـكالـواحالةـالسابقةـكال،ـكلـمنهاـكاٌلـ

يـالوقتـامعن«.
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ـالفوقـلذاته،ـفصارـاهـتعاىـ ـالتحتـللعام،ـواختارـجهَة ـاهـتعاىـاختارـجهَة ولذلكـفإّن

ـالعام.ـ ـالتيـهيـكاٌلـله،ـوذلكـبعدـأنـخَلق ـالفوق يـجهة
فكوُنـاهـتعاىـيـجهةـالفوقـــالذيـهوـكاٌلـلهـعىـرأهمـوزعمهمـــأمرـمـ
ُجزـحصوُلهـلهـإاـبعدـخلِقهـامخلوقات.ـفوجوُدـامخلوقاتـإذنـرٌطـيـحصولـهذاـ

الكال.ـ
امخلوقاتـيـااتصافـبكااته،ـ بأنـاهـتعاىـحتاُجـإىـ يلزمهمـ ماـ فهذاـهوـ
وذلكـأنـاتصافهـبالصفاتـاحادثةـمتوقفـعىـخلقهـللمخلوقاتـعىـصدورـأفعالـ

معينةـمنـامخلوقات.ـ
وأنتـترىـأنـذلكـكَلهـُيالفـماـنّصـعليهـاإمامـالطحاويـيـامتنـأعاه،ـماـ

ـيكنـقبلهمـمنـصفته«.ـ ـبكوهمـشيئًاـم ـيزدد قال:ـ»م
أاـترىـأنـهذاـيعارضـقولـامجسمةـبأنـاهـتعاىـعىـالعرشـجالٌس،ـوأنـ
كونهـعىـالعرشـأكمُلـمنـكونهـاـعىـالعرش،ـوالعرُشـخلوٌق،ـإذنـفاحاصلـــعىـ
مذهبهمــ:ـأنـكونـاهـتعاىـعىـالعرشـكاٌلـهـمروٌطـبوجودـالعرشـالذيـهوـ

ـالقبح. خلوق.ـوهذاـغاية
وكذلكـنفسـقوهمـيـنزولـاهـتعاىـبذاتِهـإىـالساءـالدنيا،ـفإهمـاـشكـأهمـ
يقولون:ـإنـهذاـكاٌلـله،ـوهذاـالكالـمـيكنـليحصلـلواـأنـامخلوقاِتـموجودة؛ـإذـ

ـإليها،ـكيفـيمكنـالنزول؟! ـالنزول ـُيمكن باـساء
ـبالفعلـإاـبعدـ ـيقولون:ـاـيكونـاهـخالقًا وكذلكـيقولونـيـكونهـخالقًا،ـفإهم
إجادهـامخلوقات.ـوقبلـذلكـفليسـبخالقـبالفعل،ـولكنـكونهـخالقًاـبالفعلـكالـله،ـ
فيلزمـمنـذلكـــعىـمذهبهمـــوجوبـأنـيلقـاهـتعاىـامخلوقات،ـفاشرطواـبذلكـ
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ـآَخَرـهنا،ـوهوـإجابـذلكـ ـامخلوقات،ـووقعواـيـمظوٍر حصولـالكالـهـتعاىـوجود

ـالنقطةـقريباً. ـتوضيحـهذه عىـاهـتعاى،ـوسوفـيأيـمزيد
وكذلكـقوهمـبحدوثـالصفاتـيـذاتِهـاهـتعاى:ـإماـلسببـمعلوم،ـأوـغرـ
نقلناـعنـبعضهم،ـكالغضبـالذيـحُدثـيـذاتـاهـتعاىـبعدـأنـيفعلـ معلومـكاـ
امخلوُقـمعصيًة،ـأوـالرىـالذيـحدثـيـذاتـاهـتعاىـوُيصبحـصفًةـلهـنتيجًةـلفعلـ

ـامخلوقـسببًاـحدوثـبعضـصفاتـاإله. ـفجعلوا امخلوقـطاعًة،
ومذهبـهؤاءـمـجرؤـالفاسفةـعىـالقولـبه؛ـلقبحهـوسخافته!ـولكنكـترىـ
ـإىـالصحابةـوالتابعنـبلـإىـأهلـالسنة،ـوليسـذلكـإاـافراءـ ـينسبونـذلكـأيضًا هؤاء

رحًا.
ـ»ما زال بصفاته قديًا قبل خلقه«،ـوكانـمنـاأمورـ ـالطحاويـمنـقبل: قالـاإمام
ـيُكنـيءـ ـاهـسبحانهـكانـيـاأزلـوحَده،ـكانـوم ـأن ـالكام: التيـاستنتجناهاـمنـهذا

معه،ـكانـومـيكنـيءـقبَله،ـكانـومـيكنـيٌءـغره،ـوكانـقبَلـكِلـيٍء.
ـاأصول،ـوهيـتبّنـوصَفـاهـتعاىـقبلـأنـيلقـ ـُيفَهُمـمنهـهذه ـالنُص ماـدامـهذا
اخلق،ـفإّنـمنـالطبيعيـأنـيتساءَلـالقارئـامسلُم:ـماـاحالـإذنـبعدـاخلق؟ـأي:ـبعدـ

ـأنـخَلَقهم؟ـ ـبعد ـامخلوقات،ـهلـيطرأـعىـاهـتعاىـيء وجود
لذلكـفإَنـاإمامـالطحاويـتنّبهـإىـهذاـامعنىـفقالـتقديرًا:ـقدـيردـعىـالذهنـ
سؤالـوهو:ـهلـاهـسبحانهـبعدـأنـخلقـامخلوقاتـاكتسبـشيئًاـمنـامخلوقات،ـأوـ

ـيكنـمنـقبلـمتصفًاـها؟ـ ـأي:ـهلـاَتصفـبصفٍةـزائدةـم منـنفسـفعله،
هذاـالسؤالـيبنيـعليهـاإمامـالطحاوّيـقاعدًةـعظيمةـيـعلمـالتوحيد،ـقالـيـ
ـاهـسبحانهـقبلـ ـأَنـصفاِت ـأي: ـيكنـقبَلهمـمنـصفته، ـبكوهمـشيئًاـم ـيزَدد جوابه:ـا،ـم
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إجادـامخلوقاتـهيـصفاُتهـبعدـإجادـامخلوقات،ـأي:ـأنهـمـَحُدْثـومـيطرأـعليهـصَفٌةـ

ـامخلوقات. ـإجاد ـبعد حادثة،ـواـحالةـعارضة،ـواـهيئةـطارئة
ـفهوـريٌحـيـمنعـ ـالتغرـعىـاه، ـالطحاويـينفيـبهـحدوَث هذاـكاٌمـمنـاإمام
التغُرـعىـاه؛ـسواءـيـالذات،ـأوـيـالصفاتـاحقيقية،ـوهذهـهيـعقيدةـأهلـالسنةـ

وأهلـاحق.ـ
منـ معهـيءـ يُكنـ مـ زمٌنـ اهـ َيُمـَرـعىـ مـ هم:ـ تيميةـخافًاـ ابنـ يقولـ ولكنـ
خلوقاته،ـوالزمنـعندـابنـتيميةـأزّي.ـويقول:ـإَنـاهـتعاىـصارـبعدـأنـخلقـالعرشـيـ
ـبنـاثنن،ـ ـأنـاجهةـاـتثبتـإاـبنسبٍة ـاجهةـكاٌلـهـتعاى،ـومعلوٌم ـالفوق،ـوأنـهذه جهة
وقال:ـإنـاهـتعاىـينتقلـمنـمّلـإىـمّل،ـإىـغرـذلكـماـوضحناهـيـكتابناـعنه،ـوكُلـ

ـالسابقة. ـُينايـالقاعدَة ـالكام هذا
ـ»كانـاهـواـمكانـوهوـاآنـعىـماـعليهـكان«،ـ وأماـماـوردـعنـبعضـامتقدمن:
وجاءـيـاحديث:ـ»كانـاهـومـيكنـيءـغره«))(،ـفزادـبعضهم:ـ»وهوـاآنـعىـماـ

ـنوضحه. ـليستـمنـاحديث،ـوإنـكانـهاـمعنًىـصحيٌحـكا ـالزيادة عليهـكان«،ـوهذه
وقدـنّبهـعىـذلكـابنـعريـيـ»الفتوحاتـامكية«ـفقال:ـ»فاهـسبحانهـمـيزلـيـ
أزلهـبذاتهـوصفاتهـوأسائه،ـمـيتجّددـعليهـحال،ـواـثبتـلهـوصفـمنـخلقـالعام،ـمـ
ـالكون،ـكاـوصفهـملسو هيلع هللا ىلصـحنـ ـقبلـوجود ـبلـهوـاآنـعىـماـكانـعليه يكنـقبلـذلكـعليه،
قال:ـ»كانـاهـواـيءـمعه«،ـوزيدـيـقوله:ـ»وهوـاآنـعىـماـعليهـكان«،ـفاندرَجـيـ

أخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـعمرانـبنـحصنـريـاهـعنه،ـكتابـبدءـاخلق،ـ  )((

بابـماـجاءـيـقولـاهـتعاى:ـ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ      ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]الروم:ـ
27[،ـ))9)3(.ـوكتابـالتوحيد،ـبابـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ]هود:ـ7[،ـ﴿ى ائ 

ائ ەئ ﴾ـ]التوبة:ـ29)[،ـ)8)74(.
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احديثـماـمـيُقلهـملسو هيلع هللا ىلص،ـومقصوُدهمـأي:ـالصفةـالتيـوجبتـلهـقبَلـوجودـالعام،ـهوـ

ـأنـيقفـعليها«))(. عليهاـوالعالـمـموجود،ـوهكذاـهيـاحقائقـعندـمنـأراد
العبارةـليستـحديثًا،ـإاـأنـمعناهاـصحيح،ـوهوـموافقـلكامـ ومعـأنـهذهـ
الطحاويـيـهذاـاموضع،ـأي:ـمـيستفدـاهـتعاىـمنـخلوقاتهـصفًةـُتضيفـإليهـكااًـ

مـيكنـلهـقبلـذلك.ـ
ووردـيـ»نظمـالدرر«ـللبقاعيـيـتفسرـسورةـالصمد:ـ»قالـاإمامـجعفرـبنـ
الزبر:ـماـانقىـمقصوُدـالكتابـالعزيزـبجملتهـعادـاأمُرـإىـماـكان،ـوأشعرـالعالـمـ
بحاهمـمنـترُددهمـبنـعدمنـ﴿ھ ھ ے ے ۓ﴾ـ]العنكبوت:ـ20[،ـفوجودهمـ

ـوهذاـمنـكامـابنـعريـاللطيفـامنيف،ـيـ»الفتوحاتـامكية«،ـيـذكرـبعضـمراتبـاحروفـ  )((

ـالسنةـ ـاأول،ـوكمـيـكتبهـمنـفوائَد،ـمعـماـفيهاـمنـماذيَرـأيضًا،ـولذلكـنّبهـأكابرـأهل منـاجزء
ـعليهـالعملـاآنـيـبادـاإسامـكافة،ـ أنهـاـينبغيـبطلبةـالعلمـامبتدئنـأنـينظرواـيـكتبه،ـوهوـما
وقدـسمعتـذلكـمنـأكابرـالعلاءـيـمرـوالشامـوالعراقـواليمنـوعلاءـاحرمنـوغرهمـيـ

امرقـوامغرب.ـ
ـإىـأنـهذهـزيادةـعىـاحديثـإىـابنـتيمية،ـوحُقهـ ـالتنبيهـدائًا ـامحدثنـيعزون ـأنـأكابر والغريب: ـ
أنـُيعزىـإىـابنـعريـاحاميـالصوي،ـكاـرأيَت؛ـأنهـقبله،ـوأناـأكيٌدـأنـابنـتيميةـقرأهاـمنـ
ـفقدـقالـالعينيـيـ»رحهـعىـ ـإىـذلكـابنـتيمية، ـاحديثـيعزونـالتنبيه ـنرىـعلاَء كتابه!ـولكنا
ـاحديثـيـبعضـامواضع:ـ ـمعه«،ـووقعـهذا ـ»ومـيكنـيء ـ»ويـروايةـغرـالبخاري: البخاري«:
ـليستـيـيءـمنـكتبـاحديث.ـ »كانـاهـواـيءـمعه«،ـوهوـاآنـعىـماـعليهـكانـوهيـزيادة

ـتقيـالدينـابنـتيمية«. ـاإمام نبهـعليه
ـاحديث:ـ ـالُكتبـيـهذا ـأيضًا:ـ»وقعـيـبعِض ـالعسقايـيـ»فتحـالباري« وكذلكـقالـابنـحجر ـ
ـليستـيـيءـمنـُكتبـاحديث،ـ ـكاَن«،ـوهيـزيادة ـمَعُه،ـوهوـاآنـعىـماـعليِه ـاهُـواـيء »كاَن

ـالِدينـابنـتيمّيَة«.ـ ـتقّي ـالعّامة نّبهـعىـذلَك
ـالتنبيهـعىـأهاـزيادةـعىـاحديثـإىـابنـتيمية. ـالناسـمنـبعدـذلكـعزَو وتداول ـ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  266
منهـسبحانهـوتعاى،ـوبقاؤهمـبه،ـوهمـوميعـماـيصدرـعنهمـمنـأقواهمـوأفعاهمـكُلـ
ـوهوـاآنـ ـواـمكان، ـوتعاىـواـعالـمـواـزماَن ـوقدـكانـسبحانه ذلكـخلُقهـواخراعه،
عىـماـعليهـكان،ـاـيفتقرـإىـأحد،ـواـحتاجـإىـُمعن،ـواـيتقّيدـبالزمان،ـواـيتحّيزـ

ـأهلـاحمدـومستحِقهـمطلقًا«.ـ ـفاحمدـهـربـالعامن، بامكان،
وهذاـالذيـيفّرـبهـالبقاعيـهذهـالعبارةـ»وهوـاآنـعىـماـعليهـكان«ـتفسرـ
ـاهـتعاى،ـوليسـامرادـ ـامكانـوالزمانـوالتغُرـعن :ـنفُي ـكاـقررناهــ صحيح،ـفامرادـهاــ
ـبعنـالذات،ـواـوجوَدـهمـفقرغرـ ـتقوُم ـإثباتـأهمـمرُدـمظاهر ـأو ـنفيـخلقـاإله، ها

ـالغني))(. وجودهـجلـشأنه
ـوبعضهمـملـهذهـالعبارةـعىـمملـوحدةـالوجودـكاـسنشر،ـقالـاآلويـيـتفسرـقولهـ  )((

ـدليلـعىـأنـاممكنـاحادثـ ـ»ويـاآية ـ]20[: ـالبقرة تعاى:ـ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ـمنـسورة
حاَلـبقائهـمقدور؛ـأنهـيء،ـوكلـيءـمقدورـلهـتعاى،ـومعنىـكونهـمقدورًا:ـأنـالفاعلـإنـ
شاءـأعدمهـوإنـشاءـمـيعدمه،ـواحتياجـاممكنـحاَلـبقائهـإىـامؤثرـماـأمعـعليهـمنـقال:ـإنـ
علةـاحاجةـهيـاإمكانـرورَةـأنـاإمكانـازٌمـلهـحالـالبقاء،ـوأماـمنـقال:ـإنـعلةـاحاجةـ
احدوُثـوحَده،ـأوـمعـاإمكان،ـقالـباستغنائه؛ـإذـاـحدوثـحينئٍذـومسكـيـذلكـببقاِءـالبناءـ
بعدـفناءـالبناء،ـوماـرأىـبعضهمـشناعةـذلكـقالوا:ـإنـاجواهرـاـخلوـعنـاأعراض،ـوهيـاـ
ـذهبـإليهـاأشعرّي،ـولِـاـ ـبحال،ـوهذاـما ـفاـيتصّورـااستغناءـعنـالقادرـسبحانه تبقىـزماَنن،
فيهـمنـمكابرةـاحسـظاهرًاـأنكرهـأهُلـالظاهر،ـنعمـيسّلمهـالعارفونـمنـأهلـالشهود،ـوناهيكـ
ـإنـاجواهرـاـتبقىـزماننـأيضًا،ـوالناسـيـلبسـمنـخلقـ هم!ـحتىـإهمـزادواـعىـذلكـفقالوا:
جديد،ـوأناـأسّلمـماـقالوا،ـوأفوضـأمريـإىـاهـالذيـاـيتقيدـبشأن،ـوقدـكانـواـيءـمعه،ـ

ـامعاي« )):ـ82)(. ـاآنـعىـماـعليهـكان«.ـ»روح وهو
فهاـأنتـتراهـحملـقوهم:ـ»وهوـاآنـعىـماـعليهـكان«:ـأنهـاـكوَنـإاـهـتعاى،ـوأنـاجواهرـ ـ
السنة؛ـ بقاَءـها،ـبلـهيـشؤونـاحقـتعاى،ـومعـأنـذلكـخاُفـمذهبـأهلـ واأعراضـاـ
ـالفاعلـ ـامحاّل،ـغرـمستغنيةـعن ـإهاـمستغنيةـعن فاجواهرـاـتقوُمـيـذاتـاإله،ـولذلكـقالوا:
ــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـامطّولةـ. ـتفصيُلهـيـكتبـعلمـالكام ـنظٌر ـلقولـاأشعريـففيه ـتعليُله وامخّصص،ـوأما
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ولكنـابنـتيميةـخالَفـذلك،ـفقال:ـإنـاهـتعاىـاستفادـأوصافًاـكاليةـاـيمكنـ
تقديرـثبوهاـإاـبعدـوجودـامخلوقات،ـمثلـاجهةـوامكانـواحركة،ـولذلك:ـفإماـأنـاـ
ُيثبتـابنـتيميةـهذهـالكااِتـامزعومةـهـتعاى،ـأوـيقول:ـمـيكنـاهـتعاىـوحدةـقُط،ـ
ـمنـزمانـمتوّهمـإاـوكانـمعـاهـتعاىـبعُضـخلوقاته!ـهذاـهوـمذهبـابنـتيمية.ـ ـما أي:
وأماـالقائلونـبوحدةـالوجود،ـفخالفواـهذهـالعبارةـــأعني:ـعبارةـاإمامـالطحاويـ
امذكورةـــومعناهاـمنـجهةـأخرى،ـوذلكـأهم،ـلـّاـقالواـبأْنـاـوجوَدـلغرـاهـتعاى،ـ
واـُيتصَورـوجوُدـغره،ـاـللعالـمـواـلغرـالعاَلـم،ـبلـكُلـماـنشاهده،ـفإناـهوـنِسٌبـ
واعتباراٌتـقائمةـبَعنـذاتـاهـتعاى،ـاـوجوَدـهاـيـنفِسها،ـولكنـوجوُدهاـهوـعنـ

ـاهـتعاى! وجود
ـبوجوٍدـ ـالعالـم ـبعدمـوجود ـيقولوا ـأن ـلزمهم ـالفاسدة، ـالعقيدة ماـقالـهؤاءـهذه

وقالـأيضًا:ـ»﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴾ـ]فصلت:ـ53[،ـفيهـإشارةـإىـأنـاخلقـ ـ=
اـيَرونـاآياتـإاـبإراءتهـعزـوجل،ـوهيـكشفـاحجبـليظهرـأنـاأعيانـماـشّمتـرائحَةـ
الوجودـواـتشمهـأبدًا،ـوأنهـعّزـوجلـهوـاأولـواآخر،ـوالظاهرـوالباطن،ـكانـاهـواـيءـ

ـتعاى:ـ﴿ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ـاإشارةـعندهمـبقوله ـاآنـعىـماـعليهـكان،ـوإليه معه،ـوهوـسبحانه
ـالشيخـاأكرـُقّدسـُره: ېئ﴾ـ]فصلت:ـ53[ـومنـهناـقال

ــماـملكـسليمـانـوماـبلقيُس ــ ــ ــ ماـآدُمـيـالكونـماـإبليُسـ
ـياـمنـهوـللقلوبـمغناطيُس ــ ــ ــ ــ ـإشـارٌةـوأنتـامعنى الكُل

ـالوجود،ـوأبوهاـوابنهاـوأخوها«.ـ ـأُمـوحدة ـبلـهو ـالقبيل، ـمنـهذا ـُقّدسـَرهــ وأكثرـكامهــ ـ
فهوـيبنيـــكاـترىـــعىـأْنـاـوجودـإاـهـتعاى،ـوأّنـاأعيانـماـشّمتـرائحَةـالوجود،ـوليتـ ـ
شعري!ـإنـيـذلكـخالفةـرحةـلـمذهبـأهلـالسنة،ـواـيكفيـللقولـهاـأنـيقولـهاـوٌيـأوـ
ـأّنـ ـأناـاـنسّلم ـالراهنـالنقليةـوالعقلية،ـعى ـبلـمن ـاأولياء، ـالعقائدـاـُتؤخذـمنـكام ـإذ غره؛
ـيتوّهمـ ـالوجود،ـاـما ـبنقيِضـوحدة ـقائلون ـبلـكثٌرـمنـاأولياءـوالصوفية ـقالـبذلك، ـقد كلـوٍي

ـالوجود.ـ ـالناسـأّنـكلـصوٍي؛ـفإنهـقائلـبوحدة كثرـمن
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زائدـعىـوجودـاإلهـمغايٍرـله،ـفلذلكـقالوا:ـ»وهوـاآنـعىـماـعليهـكان«،ـأي:ـكاـكانـ
وحدهـموجودًا،ـفهوـاآنـموجودـوحَدهـأيضًا،ـفلمـُحدثـاهـتعاىـشيئًاـموجودًاـهوـ
ـماـزعمهـهؤاء.ـ ـالعلَية،ـهذا ـإناـهوـنَِسٌبـاعتباريٌةـطارئةـعىـذاته ـأوجده العام،ـبلـغايةـما
ـالوجودية،ـخطئونـيـقوهمـهذا،ـ ـمنـامجسمةـوأهلـالوحدة ـأنـكّا ونحنـعرفنا
ويبقىـمذهُبـأهلـالسنةـالذينـقالوا:ـإنـاهـتعاىـكانـومـيكنـيءـغرهـواـمعه،ـثمـ
ـاهـ ـالعالـمـغُرـوجود ـبلـوجوُد ـبذاته، ـالعالـمـاـيـذاته،ـواـكنسبةـعدميةـقائمة أوجد
تعاىـيـاحقيقة،ـواـنسبةـبنـاهـتعاىـوبنـالعالـمـإاـكونـالعالـمـخلوقًا،ـواهـتعاىـ

ـله. خالقًا
فتحّصلـأنـمذهبـأهلـاحقـقائـٌلـباحقـيـهذهـامسألة،ـمتميزـعنـمذاهبـ

امبطِلن.ـ
أينـكانـاهـقبلـأنـيلقـامخلوقات؟ـكانـباـمكان،ـاهـاـحدهـمكانـأنـمنـصفةـ
امكانـامحدودية،ـولكنـاـيمكنـأنـتفرضـعندـابنـتيميةـأنـاهـكانـقبلـخلوقاته؛ـ
ـبعُضـخلوقاته.ـ ـيزلـومعه ـاهـوم ـالنوعيـللعام:ـكان أنهـعىـمقتىـمذهبهـيـالقدم
ـامخلوقات.ـ ـبإرادتِه ـأوجد ـثم ـامخلوقات، ـأهلـالسنة:ـكانـقبَلـخلِقه أماـعند
ـاه؟ـ ـثمـسألنا:ـأينـكان ـوهوـصحيٌحــ ـالفْرضـصحيٌحــ إذاـفرضناـأنـهذا

فاجواب:ـكاَنـواـمكان.ـ
ـأنـخلقـامخلوقات؟ـ ـاهـبعد ـأيَن وسألنا:
ـباـمكان. فاجواب:ـهوـعىـماـعليه:ـكان

لوـكاَنـقبلـامخلوقاتـباـمكان،ـثمـصارـبعدـأنـخلقـامخلوقاتـعىـ أنهـ
ـتكنـقبلهمـمنـصفاته،ـوهيـامكان.ـ ـلطرأـعليهـصفٌةـم مكان،
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ـالسنة.ـ ـالطحاوي،ـووافقهـعليهـماهرـأهل ـاإمام وهذاـخاُفـماـقّرره

ـقرَبـاأجسام،ـكاـ ـإذـاـُياثلـقرُبه ـ»وهوـعىـكلـيءـشهيد؛ ـالغزاي: قالـاإمام
اـماثلـذاُتهـذاتـاأجسام.

وإنهـاـحّلـيـيء،ـواـحّلـفيهـيء،ـتعاىـعنـأنـحوَيهـمكان،ـكاـتقّدسـعنـ
أنـُحّدهـزمان،ـبلـكانـقبَلـأنـخلقـالزمانـوامكان،ـوهوـاآنـعىـماـعليهـكان،ـوإنهـ
بائٌنـمنـخلقهـبصفاته،ـوليسـيـذاتهـسواه،ـواـيـسواهـذاته،ـوإنهـمقَدسـعنـالتغُرـ
واانتقال،ـاـحُلهـاحوادث،ـواـتعريهـالعوارض،ـبلـاـيزالـيـنعوِتـجالِهـمنَزهًاـ
ـالوجودـ ـااستكال،ـوإنهـيـذاتهـمعلوُم ـالزوال،ـويـصفاتـكالهـمستغنيًاـعنـزيادة عن
بالعقول،ـمرئٌيـالذاتـباأبصار،ـنعمًةـمنهـولطفًاـباأبرارـيـدارـالقرار،ـوإمامًاـللنعيمـ

ـالكريم«))(. ـإىـوجهه بالنظر
قالـابنـماعة:ـ»نقولـهؤاء:ـأينـكانـاهـتعاىـقبلـأنـيلقـالعرشـوالفرشـ

ـأنـتكونـجهاٌتـسّت؟ ـالزمانـوامكان،ـوقبل ـأنـيلق والساءـواأرض،ـوقبل
فإنـقالوا:ـمـيكنـلهـجهٌةـواـمكان.ـ

ـاآنـعىـماـعليهـكان. ـبه،ـوهو ـنقولـنحن ـبا ـاعرفُتم فنقول:ـقد
وإنـزعمواـأّنـالعالـمـقديٌمـبِقدمـاهـتعاى،ـفقدـتداَوْواـمنـداٍءـبداٍء،ـواستجارواـ
منـالرمضاءـبالنار،ـووجبـأنـننتقلـهمـإىـإثباتـحدوثـالعام،ـواهـهوـويـاهدايةـ

والتوفيق«)2(.

ـبعدها. ـالغزاي،ـص53ـوما ـأبوـحامد ـاإمام ـالتنزهات، ـالعقائد«، »قواعد  )((

ـالعامةـ ـبنـماعة،ـحقيقـشيخنا ـإبراهيم ـبن ـالتعطيل«،ـممد ـالدليلـيـقطعـحججـأهل »إيضاح  )2(

وهبيـالغاوجي،ـص68.
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ـ»واتفقـالسلفـوأهلـالتأويلـعىـأنـماـاـيليقـمنـذلكـبجالـالرّبـ وقالـأيضًا:

تعاىـغرـمراد:ـكالقعودـوااعتدال.ـ
امحتملة،ـكالقصِدـوااستياء،ـ امعايـ يليقـبجالهـمنـ ماـ تعينـ واختلفواـيـ
فسكتـالسلُفـعنه،ـوأّولهـامؤولونـعىـااستياءـوالقهر؛ـلتعايـالرّبـعنـساتـ

ـإىـاحيزـوامكان.ـ اأجسامـمنـاحاجة
وكذلكـاـُيوصفـبحركٍةـأوـسكون،ـأوـاجتمـاعـوافراق؛ـأنـذلكـكَلهـمنـ

ـتعاىـمقَدسـعنه. ساتـامحَدثات،ـوعروضـاأعراض،ـوالرّب
فقولهـتعاى:ـ﴿ۈئ﴾ـيتعنـفيهـمعنىـااستياءـوالَقهر،ـاـالُقعودـوااستقرار؛ـ
ـالزمانـوامكان،ـأوـتقُدمهاـعليه،ـوكاماـ ـللزمـِقدُم ـأوـزمانيًا إذـلوـكانـوجودهـتعاىـمكانيًا
ـتعاىـ ـإىـامكان،ـوهو ـفقدـصّحـيـاحديثـ»كانـاهـواـيءـمعه«،ـوللزمـحاجُته باطل؛
الغنُيـامطَلقـامستغنيـعاـسواه،ـكانـاهـواـزماَنـواـمكان،ـوهوـاآنـعىـماـعليهـ
كان،ـوللزمـكونهـمدودًاـمقّدرًا،ـوكلـمدودـومقّدرـجسم،ـوكلـجسمـمرّكٌبـمتاٌجـ
إىـأجزائه،ـويتقّدسـمنـلهـالغنىـامطَلقـعنـاحاجة،ـوأنـمكاَنـااستقرارـــلوـُقِدَرـــ

ـاأزىـقبله«))(. ـالقديم ـبعدـعدمه،ـوهو ـإليهـَمنـأوجَده حادٌثـخلوٌق،ـفكيفـحتاج
وأماـابنـتيميةـفحاصلـمذهبه:ـهوـاآنـيـأجّلـمكاٍنـوأعىـمكاٍنـــبزعمهـــ
وهوـالعرش،ـأي:ـإنهـجالسـعىـالعرشـمستقٌرـعليهـبماّسة،ـوهذاـمعناُهـاتصاُفـاهـ
ـأوـيقولـبِقدمه،ـوهوـإشكالـ ـالعرشـحادٌثـباـريبـواـشٍك، بصفةـحادثة؛ـأنـوجود
خطر،ـواـيقولـابنـتيميةـكاـهوـمعلومـبقدمـيءـمعنـبريحـعبارته،ـأنهـدائاـيرحـ
ـبيناه.ـ ـالنوعيـكا بأنـكلـيءـغرـاهـتعاىـفهوـحادثـالعن،ـواإشكالـعندهـيـالقدم

»إيضاحـالدليل«،ـص04).   )((
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ـالنِص. ـالطحاوُيـيـهذا ـنفاه ـتيميَة ـابن ـبه وامعنىـالذيـيقول

كانواـ ّماـ للسلف:ـ ظلًاـ امنتسبنـ احشويةـ امجسمةـ طريقةـ عىـ أنهـ فاحاصل:ـ
يعتقدونـأنـاهـتعاىـمدوٌد،ـوأنهـاـبدـأنـيكونـيـمكاٍنـويـجهٍةـمنـامخلوقات؛ـ
ـاحوادثـبذاتهـ ـامخلوقاتـمنـاحدـواحيزـواجهةـوقيام ـلهـخصائصـوجود أنـوجوَده
وغرـذلك،ـوإنـزعمواـــبعدـذلكـــأنهـيالفهمـيـاحقيقة!ـفقدـورَدـيـأذهاهمـهذاـ

ـالعرشـأمـحتـالعرش؟ـ ـباه:ـوجودهـفوق ـاأليُق السؤال:ـماـهو
ومنـالطبيعيـأنـيكونـفوُقـأفضَلـبالنسبةـهمـــأي:ـيـعقيدهمـيـاهـتعاىـــ

فيصرـعندهمـوجوُدهـفوقـالعرشـصفَةـكالـهـتعاى.ـ
هكذاـيتصّورونـاإلـه!ـوهكذاـحكمونـبأحكامـمبنيةـعىـالوهمـوالتـصُورـ
والكيفيةـعىـاإله،ـثمـبعدـذلكـيقولون:ـإهمـاـيوضونـيـذاتـاإله،ـواـيتكلمونـ
يـالذات،ـواحقيقة:ـأنـكلـكامهمـيـهذاـالبابـخوٌضـيـذاتـاإله،ـوقياسـلإلهـ

عىـذواتـامخلوقات.
أماـيـُعْرفِناـــأي:ـماـنعرفهـونعلمهـــنحن،ـويـعقيدتنا،ـفاـهذاـواـذاك؛ـأنـ
معنىـهذا:ـوجودهـبمكان؛ـأنـاهـموجودـقبلـالفوقـوَقْبَلـالَتْحِت،ـاهـموجودـقبَلـ

ـاآنـعىـماـعليهـكان.ـ ـالعرشـباـمكان،ـوهو خلقه
ـمنفٌيـعندنا،ـفاـيطرـيـ ـاحسيةــ ـالعرفية ـاحقيقة ـبه ـأريد ـإذا ـالسؤالــ فأصلـهذا
ـومبنٌيـ ـمبنٌيـعندناـعىـنفيـالتشبيه، ـوذلكـكُلُه ـامكانـهـتعاىـأصاً، ـنسبُة ـفيه ـتصُوٌر بالنا

ـامخلوقات.ـ ـحقيقِة ـتشبهــ ـأو ـاهـتعاىـمثيَل عىـنفيـكونـحقيقِة
ـيستلزمـاإقرارـالضمنّيـبوجودـمكاٍنـهـتعاىـ ــ ـعىـسبيلـاحقيقة فإيرادـالسؤالــ
ومدوديٍةـله،ـوهذاـباطل،ـولكنـالسؤالـبـ»أين«ـــإذاـوردـــفإنهـُحملـعىـمعنًىـآخَرـ

ـالتيميةـوامجسمة.ـ ـبه ـاحيـالذيـيّر ـباإله،ـغرـامعنىـاجسايـاِجَهوّي ائٍق
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تعاىـ اتصافـاهـ إذنـ العرشـصفُةـكال،ـ وبناًءـعىـكامهم:ـوجودـاهـفوقـ
ــعندهمـــهذاـالكالـأي:ـكونهـفوقـالعرش؛ـهلـيمكنـأنـيتصَفـبهـقبلـأنـيلقـ
ـإذنـصارـاتصاُفهـ ـالكال، ـالعرَشـلكيـيتصفـهذا ـإذنـجبـأنـيلَق العرش؟ـمستحيل،
ـالكال،ـ ـبخلقهـالعرش،ـفهوـبحاجةـإىـامخلوقاتـلكيـيتصفـهذا ـالكالـمروطًا هذا

فإنـهذاـهوـمعنىـااحتياجـكاـوضحناه.
فإنـاتصافـاهـتعاىـبكونهـفوقـالعرشـــالذيـهوـكاٌلـعندهمـــمتوقفـعىـ
خلقـالعرش،ـفهذاـبياُنـتوُقِفـكالـاهـعىـبعِضـخلوقاته،ـوهوـقولـمناٍفـللتوحيدـ

كاـهوـواضح.ـ
ـيستلزمـ ـأنهـجالســ ـأي: ـعىـالعرشــ ـاهـمستٍو ـإنـالقولـبأَن ـقالـأهلـالسنة: وهذا

ـالذيـوّضحناهـعىـكثرـمنـالناس. ـااستلزام ـللمخلوقات،ـوقدـخفَيـوجُه حاجته
َرحـابنـتيميةـبقولـبعضـامجسمةـبتأثرـاهـتعاىـبمخلوقاتهـيـ»كتابـالردـ
عىـأساسـالتـقديس«))(،ـومـيمنـعـذلك،ـوقدـمـَرـذكرـذلكـيـكامـابنـعثيميـن،ـ

ـقالـابنـتيميةـيـالردـعىـتأسيسـالتقديسـللرازيـ)):ـ566(ـوماـبعدها:ـ»الوجهـالثايـأنـ  )((

الطائفةـاأخرىـمنعـامقدمةـالثانيةـفيقولونـاـنسلمـأنـالعرشـوملتهـإذاـكانواـحاملنـهـلزمـ
ـإاـبقدرتهـ ـالذيـيلقهمـويلقـقواهمـوأفعاهمـفاـحملونه ـإليهمـفإنـاهـهو أنـيكونـاهـمتاجًا
ومعونتهـكاـاـيفعلونـشيئًاـمنـاأفعالـإاـبذلكـفاـحملـيـاحقيقةـنفسهـإاـنفسهـكاـأنهـ
ـامجيبـ ـالذيـخلقهمـوخلقـدعاءهمـوأفعاهمـفهو ـإذاـدعاهـعبادهـفأجاهمـوهوـسبحانه سبحانه
ـأوغضبـمنـمعاصيهمـ ـالتائبـمنـعباده ـبتوبة ماـخلقهـوأعانـعليهـمنـاأفعالـوكذلكـإذاـفرح
وغرـذلكـماـفيهـإثباتـنوعتحولعنـأفعالـعبادهـفإنـهذاـيقولهـكثرمنـأهلـالكامـمعـموافقةـ

ـمقامانـمشكان:ـ مهورأهلـاحديثـوغرهمـفيه
أحدماـمسألةـحلولـاحوادثـوالثانيةـتأثرـامخلوقـفيهـوجوابـامسألةـاأوىـمذكورـيـغرـ ـ
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاموضع.ـ هذا
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وجوابـالسؤالـالثاي:ـأنهـاـخالقـواـبارئـواـمصورـواـمدبرـأمرـاأرضـوالساءـإاـهوـ  =

فاـحولـواـقوةـإاـبهـوكلـماـيـعبادهـمنـحولـوقوةـفبهـهوـسبحانهـفيعودـاأمرـإىـأنهـهوـ
امترفـبنفسهـسبحانهـوتعاىـالغنيـعاـسواه.

وهؤاءـيقولونـهذاـالذيـذكرناهـأكملـيـصفةـالغنيـعاـسواهـوالقدرةـعىـكلـيءـماـيقولهـ ـ
النفاةـفإنـأولئكـيقولونـاـيقدرـأنـيترفـبنفسهـواـيقدرـأنـينزلـواـيصعدـواـيأيـواـ
جيءـواـيقدرـأنـيلقـيـعبادهـقوةـحملونـهاـعرشهـالذيـهوـعليهـويكونونـإناـملوهـوهوـ
ـكاـأنهـ ـإاـبنفسه ـأنـيقيمـنفسه ـبقوتهـوقدرتهـمنـكونهـاـيقدرـعىـمثلـذلكـواـيمكنه فوقـعرشه
سبحانهـإذاـخلقـاأسبابـوخلقـهاـأمورًاـأخرىـودبرـأمرـالساواتـواأرضـكانـذلكـأكملـ
وأبلغـيـااقتدارـمنـأنـيلقـاليءـوحدهـبغرـخلقـقوةـأخرىـمنـغرهـيلقهـهاـفإنـمنـيقدرـ
عىـخلقـالقوىـيـامخلوقاتـأبلغـمنـاـيقدرـعىـذلكـوهذاـكانـخلقهـللحيوانـوماـفيهـمنـ

القوىـواإدراكـواحركاتـمنـأعظمـاآياتـالدالةـعىـقدرتهـوقوتهـقالـاهـتعاى:ـ﴿ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ـ]الذاريات:ـ58[ـإنـاهـهوـالرزاقـذوـالقوةـامتنـقالـعثانـبنـسعيدـ
ـكلهـقياسكـاهـبقياسـالعرشـومقدارهـ الدراميـيـنقضهـعىـامرييـوصاحبه:ـوأعجبـمنـهذا
ـأوـمثلهـ ـإنـاهـأكرـمنـالعرشـأوـأصغرـمنه ـالعميان ووزنهـمنـصغرـأوـكبرـوزعمتـكالصبيان
ـادعيتمـفيهـفضًاـ ـالعرشـفقد ـالعرشـأعظمـمنهـوإنـكانـأكرـمن ـاهـأصغرـفقدـصرتم فإنـكان
عنـالعرشـوإنـكانـمثلهـإذاـضمـإىـالعرشـالساواتـواأرضـكانتـأكرـمعـخرافاتـتكلمـ
هاـوترهاتـيلعبـهاـوضااتـيضلـهاـلوكانـمنـيعملـهـلقطعـقرةـلسانهـواخيبةـلقومـ
ـاجهااتـوالضااتـفيقالـهذاـ ـالنظرـوكلـهذه ـالتمييزـكلهـوهذا ـإليهـمع ـفقيههمـوامنظور هذا
البقباقـالنفاجـإنـاهـأعظمـمنـكلـيءـوأكرـمنـكلـخلقـومـحملهـالعرشـعظًاـواـقوةـواـ
ملةـالعرشـملوهـبقوهمـواـاستقلواـبعرشهـولكنهمـملوهـبقدرتهـوقدـبلغناـأهمـحنـملواـ
ـاجبارـيـعزتهـوهائهـضعفواـعنـملهـواستكانواـوجثواـعىـركبهمـحتىـلقنواـاـ العرشـوفوقه
ـالعرشـواـاحملةـواـ ـاستقلبه ـاهـوإرادتهـولواـذلكـما ـبقدرة ـبه ـإاـباهـفاستقلوا حولـواـقوة
الساواتـواـاأرضـواـمنـفيهنـولوـقدـشاءـاستقرـعىـظهرـبعوضةـفاستقلتـبهـبقدرتهـ
ولطفـربوبيتهـفكيفـعىـعرشـعظيمـأكرـمنـالساواتـواأرضـوكيفـتنكرـأهاـالنفاجـأنـ
عرشهـيقلهـوالعرشـأكرـمنـالساواتـالسبعـواأرضنـالسبعـولوـكانـالعرشـيـالساواتـ
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـفلينظرهـمنـشاء.ــ ـإلخ« ـالسابعة... ـفوقـالساء واارضنـماـوسعتهـولكنه
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ـإنـبعضـصفاتـاهـتعاىـتكونـبسبب))(. حيثـقال:

ـيذكرـهذهـ ـأوـمعصيتهم،ـوابنـتيمية ـالعباد ـامذكورـهوـطاعُة ـالسبَب ـأن ـبّينا ونحن
امسألةـــأعني:ـتأثرـاهـتعاىـوانفعالهـــحتـعنوانـأنـاهـيتّرفـبنفسه،ـويدعيـأنـ

ـأكملـمنـالذيـاـيترفـبنفسه)2(. الذيـيتّرفـبنفسه
قوله،ـ عنـ تصُدرـ التيـ الشناعةـ ظهورـ منـ يّففـ أنـ هذاـ بكامهـ حاولـ وهوـ
وواضٌحـــلدىـأدنىـنظرـــأنـكاَمهـاـيكفيـلدرِءـإثباِتـااحتياجـإىـالذاتـاإهية؛ـ
أنـماـاحتاجـإىـيءـمنـجهةـمعينة،ـوكانـهذاـاليءـمتاجًاـإليهـمنـجهةـأخرى،ـ
فاحتياجـاليءـإليهـاـيستلزمـأنهـغُرـمتاجـإليه،ـفيلزمـأنـاهـتعاىـــعندـابنـتيميةـــ
متاجـإىـالعام،ـيـكونهـيـجهة،ـمعـأنـالعالـمـمتاجـإىـاهـتعاىـيـوجوده،ـفأصلـ

ـابنـتيمية.ـ ااحتياجـغُرـمنفٍيـعند
أماـنحنـفنقول:ـإنـاهـمستٍوـعىـالعرشـاستواَءـتدبر،ـاـاستواءـجلوس،ـبلـ
للعرشـ تدبرهـ ماُمـ معناه:ـ تعاىـ اهـ استواءـ إنـ أي:ـ وأمرـوهي.ـ استواءـخلقـوتدبرـ
وماـدونه،ـفااستواءـوصٌفـلفعلـاهـتعاىـيـالعرِشـاـلفعِلهـيـنفسه،ـكاـيتصّورـ
امجسمة؛ـفإهمـيقولون:ـإنـااستواءـهوـفعٌلـفَعَلُهـاهـتعاىـبنفسه،ـأي:ـمُلـالفعلـهوـ
ـ»واـيصحـ ـقالـابنـعثيمن: ذاُتـاهـتعاى،ـوكذلكـعندهمـالكامـوالنزولـوالضحك،

ـبلـنقواتهـتدلـعىـأنهـيرتيـهذاـ وابنـتيميةـيسوقـكامـهؤاءـواـيعرضـعليهمـواـيردهم، ـ=
امذهب.ـ

ـالتيـنقلناهاـعنـالعثيمنـيـتقسيمـالصفاتـعىـمذهبهم. ارجعـإىـالفقرة  )((

ـامسألة،ـفلرجعـتفضًاـإىـكتابـ»الكاشفـالصغر«ـعنـعقائدـابنـ ـالتفصيلـيـبيانـهذه منـأراد  )2(

تيمية،ـفقدـرحتـفيهـكامه،ـوبينتـمرامه،ـيـالتأثرـوالتأثر،ـواانفعال،ـوالترفـبالذات،ـ
ـلهـجلـشأنه.ـ التيـينسبهاـهـتعاىـويعترهاـكااً



ــ 275 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
ـامبارـللفعلـاإنسان،ـولكنـ ـامبارة؛ـأن ـاهـتعاىـعىـسبيل ـالعبدـإى أنـُينسبـفعُل
يصّحـأنـُينسبـإىـاهـعىـسبيلـالتقديرـواخلق،ـأماـماـيفعلهـاهُـبنفسهـكاستوائهـعىـ
ـُينسبـإىـاهـتعاىـ ـأشبهـذلكـفهذا ـالدنياـوضحكه،ـوما ـإىـالساء عرشهـوكاِمهـونزوله

ـمبارًة«))(. فعًا
فأنتـترىـكيفـيقول:ـإنـااستواءـهوـفعٌلـيفعُلهـاهـتعاىـبنفِسهـمبارًة،ـأي:ـ
يقومـهذاـالفعلـاحادُثـبذاتـاهـتعاى،ـوكذلكـالكاُمـوسواهـماـذكره،ـبخافـفعِلـ
ـالفعلـبذاتـاهـبلـبذاتـالعبد)2(.  ـالفعل،ـواـيقومـهذا ـفإنـاهـتعاىـيُلقـهذا اإنسان؛
ـفقالـعندماـ ـــعنَدهمـــهوـاستقرارـعىـالعرش، وقدـرحـالعثيمنـبأنـااستواء
ـتعاى:ـ ـالذيـهوـرفـاللفظـعنـظاهره:ـ»مثالهـقوله أرادـذكرـمثالـعىـالتأويلـاممنوع
﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ـ]طه:ـ5[ـظاهُرـاللفظـأنـاهـتعاىـاستـوىـعىـالعرش:ـ
ـاستوىـعىـالعرش،ـفنقول:ـ استقّرـعليه،ـوَعاـعليه،ـفإذاـقالـقائل:ـمعنىـ﴿ڑ﴾:
ـاللفظـعنـظاهره،ـلكنـهذاـحريٌفـيـاحقيقة؛ـأنهـماـ هذاـتأويٌلـعندك؛ـأنكـرفَت

ـاه«. ـالدليلـعىـخافه،ـكاـسيأيـإنـشاء ـبل دلـعليهـدليل،
وقالـأيضًا:ـ»فإنـسألت:ـماـمعنىـااستواءـعندهم؟ـفمعناه: العلو وااستقرار.

وقدـوردـعنـالسلفـيـتفسرهـأربعةـمعاي:ـاأول:ـ»عا«،ـوالثاي:ـ»ارتفع«،ـ
ـ»استقر«. ـ»صعد«،ـوالرابع: والثالث:

لكنـ»عا«ـو»ارتفع«ـو»صعد«ـمعناهاـواحد،ـوأماـ»استقر«،ـفهوـيتلفـعنها«)3(.

ـ)):ـ70)(.ـ ـمكتبةـطرية ـ)امحاراتـالسنية(، ـالواسطية« »رحـالعقيدة  )((

ـابنـتيميةـيـكتابـ»الكاشفـالصغر«،ـفمنـأرادـ ـالترفـبالذاتـعند ـتكلمتـعىـمفهوم وقد  )2(

ـفلرجعـإليه.ـ تفصيلـذلك،
ـقرطبةـ)):ـ333(.ـ ـمكتبة ـالواسطية،ـممدـالصالحـالعثيمن، امحاراتـالسنيةـيـرحـالعقيدة  )3(
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وأثبتـلاستـواءـكيفًا،ـولكنـقال:ـإنـهذاـالكيفـاـنعلمه:ـ»أيضًاـقالـبعضـ
العلاءـجوابًاـلطيفًا:ـإنـمعنىـقولنا:ـ»بدونـتكيـيف«:ـليس معناه: أّا نعتقد ها كيفية، 
ـلهـ ـأن ـاهـعىـالعرشـاـشّك ـاستواء بل نعتقُد ها كيفيًة، لكن امنفّي علُمنا بالكيفية؛ـأن
ـإاـ ـمنـموجود ـلكنـاـُتعلم؛ـأنـما ـلهـكيفية، ـالدنيا ـإىـالساء ـنزوُله ـلكنـاـُتعلم، كيفية،

ـقدـتكونـمعلومًة،ـوقدـتكونـمهولة))(«. ـلكنها ولهـكيفية،
وقال:ـإنـاستواءـاهـتعاىـفعٌلـيفعلهـهـتعاىـبذاته؛ـكمـاـمَر:ـ»أماـماـيفعلهـاهـ
بنفسه،ـكاستوائهـعىـعرشه،ـوكامه،ـونزولهـإىـالساءـالدنيا،ـوضحكه...ـوماـأشبهـ

ـينسبـإىـاهـتعاىـفعاًـمبارة«)2(. ذلك،ـفهذا
وقوهم:ـااستواء:ـهوـاستقرار،ـأي:ـجلوٌسـعىـالعرش،ـوأَنـهذاـأفضُلـمنـ
ـكااًـ ـلنـيزيده ـفإنـهذا ـنحنـفنقول:ـسواٌءـخلقـامخلوقاتـأمـا، ـأما كونهـحتـالعرش،

واـينقصه.ـ
وإنـالقسمةـليستـمنحرًةـيـكونه:ـإماـفوقـالعرشـأوـحته،ـبلـهوـجَلـشأنهـ

ليسـيـمكانـأصاً،ـواـهوـيـكلـمكان،ـبلـإنـوجوَدهـاـيتقّيدـبمكان.
وقوهم:ـإنـكونهـفوقـالعرشـأفضلـمنـكونهـحتـالعرش،ـيتضّمنـراحًةـأنـ
وجودـاهـتعاىـمنـجنسـوجودـالعرش،ـوهذاـيوجدـنسبٌةـبينهـوبنـالعرش،ـفإنـكانـ

ـليسـفوقهـوعليه.ـ ـلهـمنـكونه ـأفضُل ـاحال فوَقهـفهذه
إذنـفاهـتعاىـيكونـيـحالةـأكمَلـوأفضلـبعدـوجودـالعرشـمنهـقبلـوجوده،ـ
ـاهـتعاىـ ـاحتياَج ـيستلزم ـيقولون،ـوهو ـبا ـامجّسمةـمنـقوهم ـالذيـيريدهـهؤاء هذاـهو

ـالواسطيةـ)):ـ72(.ـ امحاراتـالسنيةـيـرحـالعقيدة  )((

ـابنـعثيمنـ)):ـ70)(.ـ ـالواسطية، امحاراتـالسنيةـيـرحـالعقيدة  )2(
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ـقولـباطلـاـيصُحـ ـنحنـأنـهذا ـبعُضـخلوقاته،ـوقدـذكرنا ـإىـالعرشـالذيـهو يـكاله

بحاٍل.
فقدـتبنـلناـأَنـعبارةـالطحاوي:ـ»مـيزَدد...«ـعىـصغرهاـإاـأهاـجامعةـلقواعدـ

ـأهلـالسنة. كثرةـمنـعقائد
ـكبرـمنـ ـأصٌل ـقبلـأنـيلقـخلقه، ـمنـنفيـالتغُراتـوكونـاهـتعاىـوحدُه ـمَر وما

ـبهـوإتقانه.ـ ـينبغيـعىـالعاقلـااهتاُم ـالتوحيد، أصولـعلم
وكوُنـاهـتعاىـقبلـخلوقاتهـيتضّمنـنفَيـالتسلسلـيـالقدم،ـومعنىـالتسلُسلـ
امنفيـهنا:ـهوـأنـيكونـقبَلـهذاـالعاَلـمـعاَلـمـآخُر،ـوقبلهـعالـمـثالث،ـوقبلهـعالـمـ
رابع،ـوهكذاـاـإىـبداية،ـفاـوجوَدـــعىـالقولـبالتسلسلـــللحادثـاأول،ـبلـاـ
ـيزلـ ـأنهـم ـبالفعل،ـاـمّرد ـيزلـخالقًا ـأنـاهـتعاىـم ـللحوادثـبالفعل،ـومعنىـذلك: أوَل

قادرًاـعىـاخلق.ـ
وكونـاهـتعاىـخالقًاـبالفعلـمنذـاأزلـهوـقولـابنـتيمية،ـوقولـالفاسفة،ـمعـ

ـالتيـيبنونهـعليها.ـ ـيسرـبنـقوَليهاـيـاأصول اختاٍف
ومنـيريدـالتوسعـبذلكـفلرجعـإىـكـتابناـ»الكاشفـالصغر«،ـوتعليقناـعىـ

»رسالةـاإميمي«.ـ
قال الطحاوي: )وكا كان بصفاته أزلياً، كذلك ا يزال عليها أبدياً(

هاـنحنـنرىـأنـاإمامـالطحاويـَرَكَزـمرةـأخرىـعىـهذاـامعنى،ـوهوـأنـاهـاـ
يتصفـبصفةـحادثة،ـووضحهـتوضيحًاـآخَرـبعبارةـثانية،ـلئاـيعجزـالبعُضـعنـدركـ

ـالسابقة. ـبعبارته مراده
ـفإنهـ ـمنذـاأزل، ـبصفاته ـفاهـتعاىـكاـكانـموصوفًا ـالقولـتفريٌعـعىـماـسبق، هذا
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ـتغُرـ ـإىـاأبد،ـواـيطرأـعليه ــ ـمنهاـواـمثلها ـــاـَبَداً ـالصفاتـعينها يبقىـموصوفًاـهذه

ـبه. ـاأزلـموصوفًا ـبغِرـماـكانـمنذ واـحدوُثـصفة.ـفاـيّتصفـاهـتعاى
ـمعَينًاـ ـأَيـزماٍن ـإنـاهـتعاىـمتصفـبالصفاتـأزاًـوأبدًا، ـأنناـاـنريدـبقول: وتنَبـْه
أوـغرـمعَن،ـهوـاأزلـأوـاأبد،ـبلـنريدـباأزل:ـسلَبـالبداية،ـونريدـباأبد:ـسلبـ
النهاية،ـكاـنّبهناـعليهـمنـقبل،ـفاـزماَنـيمّرـعىـاإله؛ـأنـالزمانـمتغر،ـواـتغُرـعىـ

اإله.ـ
ـالطحاويـحدوثـصفةـحادثةـيـاهـتعاى.ـ ـترىـنفٌيـريحـمنـاإمام وهذاـكا
وهوـخاٌفـلِـاـتفوهـبهـابنـتيميةـومنـاتبعهـمنـامجسمة،ـيـقوهمـباتصافـاهـتعاىـ

بالصفاتـاحادثة.
ولوـكانـاهـجوُزـاتصاُفهـباحادثـلكانـمتاجًاـإىـاحادث،ـولكانـناقصًاـمنذـ
اأزلـحتىـحنـاتصافهـبذلكـاحادث،ـولكانتـذاتهـتقبلـالتغُراتـوالتحُوات،ـولكانـ

ـالقبائحـيـكتبه))(. ـبكلـهذه ـتيمية ـابن مؤِثرًاـيـذاته،ـوقدـرح
فالازمـعىـاإنسانـالعاقل:ـأنـيعرفـمنـيأخذـعقيدته،ـواـيغّرـباأسمـاءـ
ـالشهرةـ ـالعقول،ـكمـاـأن ـامشهورينـاـقيمَةـلِـاـيكتبونـيـموازين الامعة،ـفكثرـمن

ـليستـدلياًـُحتجـهاـعىـاحقـوالباطل.ـ ــبحّدـذاهاــ
قال الطحاوُي: )ليس بعد خلق اخلق استفاد اسم اخالق(

ويـنسخةـالغنيميـوالبابري:ـ»ليسـمنذـخلقـاخلقـاستفادـاسمـاخالق«ـوهيـ
بمعنىـالنسخةـاأوى.ـ

نرجوـمنـأرادـمعرفةـاأدلةـعىـماـنسبناهـابنـتيمية،ـأنـيرجعـللكاشفـالصغرـففيهـماـيكفيـ  )((

إثباتـمدعانا.ـ
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ـإاـأنـ»اخلق«ـ ـيستعملـبمعنىـ»البارئ«،ـوكذلكـ»اخلق«ـو»الرية«، و»اخالق«
ـامنبهـإىـأصلـاإخراجـمنـ ء« ـالتقديرـاحاصلـللخلق،ـبخافـ»الَرْ فيهـإشارةـأيضًاـإى

ـفيشتملـإثباتـكونِهـ»خالقًا«ـعىـ»البارئ«ـو»امصور«.ـ عَدم،
قبلها،ـأي:ـ يكونواـموجودينـ مـ بدايةـ للخلقـ أَنـ الطحاوي:ـ ويفهمـمنـعبارةـ
أهمـمـيكونواـثمـكانوا،ـوهذاـمعناه:ـأنـاهـتعاىـكانـقبلـاخلق،ـومـيكنـمعهـيٌءـمنـ

ـاهـتعاىـامخلوقات.ـ ـثمـأوجد امخلوقات،
ـللتسلسلـالنوعيـللمخلوقاتـالذيـيزعمـالتيميةـ ـــعىـسبيلـالقطعــ ـناٍف وهذا

ـترى.ـ ـالطحاويـينفيهـكا ـالسلف،ـفهاـهو ـالصواب،ـوأنهـقوُل أنه
أي:ـإَنـاهـخالٌقـمنـذـاأزل،ـولكن،ـهلـكانـيـاأزلـَثَمـخلوق؟ـا،ـفكيفـ

ـاأزلـومـيكنـخلوٌقـموجود؟ نقولـإذن:ـإَنهـخالٌقـمنذ
اجواب:ـإَنـهذاـمبنٌيـعىـأَنـوصَفهـجَلـشأنهـبأنهـخالق،ـذاٌيـلهـغُرـمتوقـفـ
عىـوجودـخلوقـبالفعلـأوـا،ـوهوـيصُحـإذاـأثبتناـأنهـقادٌرـعىـاخلقـمتىـشاء،ـوهذاـ
صحيٌح،ـوذلكـيعني:ـأنهـقادرـعىـاخلق،ـوإنـمـيكنـــيـاأزلـــخلوٌق،ـأي:ـوقبلـ

خلقهـللمخلوقات.
ـمنذـاأَزل،ـ ـهوـحاصٌل إنـاهـتعاىـخالق،ـأي:ـمتصفـبكونهـخالقًا،ـوكونهـخالقًا

ـامخلوقات.ـ ويـاأزلـمـيكنـَثّمـخلوق،ـإذنـفاهـتعاىـخالٌق،ـوقبلـوجود
وامخلوقاُتـمـتكنـلتـوجدـإاـبخلقهـها،ـإذنـهوـتعاىـخالٌق،ـوقبلـأنـيلقـ
اخلق،ـوالسببـيـثبوتـهذاـالوصفـأزاًـلهـجلـشأنه،ـهوـاّتصافهـبأصِلـفعِلـاخلقـ

ـاخلقـوامخلوقات.ـ ـاهـتعاىـُينشُئ ـفبقدرة ـالقدرة، وَمنَشئه،ـوهوـصفُة
وكونهـخالقًاـصفُةـكالـلهـتعاى،ـواـجوزـأنـيقال:ـإنهـاـيكونـخالقًاـإاـبعدـ
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ـإاـبعدـ ـبالفعلــ ـاللغوية ـباحقيقة ــ ـأنهـاـيسمىـخالقًا ـإاـعىـمعنى: ـامخلوقات، وجود
وجودـامخلوقات،ـفإنـمنـيقولـبذلكـيشرطـاسِمـالفاعلـحصوَلـالفعل،ـاـمّردـ

القدرةـعىـحصيله.ـ
ـاللغة.ـ ـإى ـامعنىـفهوـصحيح،ـوهذاـراجع ـأرادـهذا فمن

ومنـقالـبذلك،ـفإنهـيقولـبأنـاخلقـبالفعلـليسـكااًـهـتعاى؛ـأنهـتعاىـمـ
يزلـكاماًـتاّمـًا،ـويـاأزلـمـيكنـاخلُقـموجودين،ـبلـَخْلُقـامخلوقاتـكاٌلـهمـاـ

للخالق.
ـإطاقـاسمـاخالقـعىـاهـتعاىـيـاأزلـوفيمـاـاـيزالـ ـالكامـيـمسألة وحرير

ـأنـيقال:ـ ـاخلق،ـوبعدـأنـيلقهمــ ــأيـقبلـأنـيلق
ـلهـبداية،ـ ـبدايٌة،ـوأنـاخلقـكَله ـواماتريديةـعىـأنـامخلوقاِتـها لقدـاتفقـاأشاعرة
وينفونـالِقدمـالشخّيـوالنوعيـباـترُدد.ـوهذاـملـاتفاقـبنـاأهلـالسنةـميعًاـمنـ

الفريقن.ـ
ـأنهـاـيزالـ ـبمعنى ـبالنوع. ـاهـأزاً ـاخلقـموجودونـمع ـإن ـتيميةـفقدـقال: ـابن أما
ـالَكونـ ـقديٌمـودائُم ـبعينه ـمنها ـأزاًـوأبدًا،ـاـبمعنىـأنـأحدًا بعضـخلوقاتـاهـتعاىـمعه
والوجودـمعـاهـتعاى.ـهذاـامعنىـهوـاأساسـالذيـينبغيـأنـننطلقـمنهـلفهمـامسألةـ

امذكورة.ـ
واأصلـالثايـلفهمـهذهـامسألة:ـهوـأنـإطاقـامشتّقـإطاقًاـحقيقيًاـلغًة؛ـهلـ

ـالقريب؟ ـاإمكان ـيكفيـفيه ـأو ـأصلـااشتقاق، ـامعنىـالذيـهو ُيشَرطـلهـحُقق
ـنظرناـيـاسمـ»الرّزاق«،ـفهوـمشتقـمنـ»الرزق«،ـفهلـإطاقـاسمـ ـإذا ـأنا بمعنى:
»الرزاق«ـعىـاهـتعاىـأزاًـــحيثـاـموجودـلُرَزقـــإطاٌقـحقيقٌيـلغًة،ـأمـمازٌيـ

ـالرزقـمتىـذاءـلوـشاء؟ ـاهـتعاىـقادٌرـعىـخلق ـأن ـباعتبار ـأو باعتبارـماـسيكون،
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فمنـقال:ـإنـإطاقـ»الرزاق«ـحقيقةـيشرطـفيهـوجودـالرزقـوامرزوقـبالفعلـ
بالرورة،ـفإنهـقطعًاـاـيقول:ـإنـإطاقـهذاـااسمـعىـاهـتعاىـأزاًـإطاٌقـحقيقٌي،ـ

ـإليها.ـ ـااعتباراتـالتيـأرنا ـبأحد ـينبغيـأنـيكونـمازيًا، بل
وهذاـاـيعودـبالنقصـعىـاإله؛ـأنـأهلـالسنةـاّتـفقواـعىـأنـاإلهـاـيستمّدـ

ـأبدًا.ـ كاَلهـمنـخلوقاته
ـأنـصحةـ ـوهو: ـيبنيـعىـاأصلـالذيـذكرناه، ـفإنه ـإنـاإطاقـمازي؛ فمنـقال:

ـااشتقاقـبالفعل.ـ ـبتحُققـمنشأ اإطاقـاحقيقيةـمروطة
وبعضـأهلـالسنةـيقول:ـإنـإطاقـصفاتـاأفعالـعىـاهـتعاىـحقيقٌيـأزاً؛ـ
أنـامعترـيـااشتقاقـهوـأصُلـحّققـمنشأـاأفعال،ـوهوـالقدرةـكاـهوـامشهورـعندـ

ـاماتريدية.ـ ـالتكوينـعند ـأو اأشاعرة،
ـبناءـعىـهذاـ ـاهـتعاىـخالقـورازقـحقيقة،ـفإناـيطلقه ـإن ـالقول: إذنـفمنـأطلق

ـاهـتعاىـأزاًـاـبالنوعـواـبالفرد.ـ ـاخلقـمع اأصل،ـوليسـيريد:ـأن
فهذاـاخافـبنـالقائلنـاـيرجعـإىـاخافـالعقائديـإذن،ـبلـإىـاعتباِرـأصٍلـ
لغوّيـهوـرطـاإطاقـاحقيقـوامجازي.ـفهذاـهوـخاصةـرأيـأهلـالسنةـمنـالفريقن.ـ
وقدـنقلـأبوـَعـَذبةـعنـابنـالغرس))(ـخاصةـالقولـيـمسألةـالتكوين،ـفقال:ـ
ـامعَرـعنهـبالتخليقـواإجادـوالفعلـونحوـذلك:ـصفةـنفسية)2(ـقائمٌةـبذاتهـ »والتكوين
امقّدرـ إناـهوـيـالوقتـ العاَلـمـ تعاى،ـيعني:ـإنـإجادـاهـتعاىـلكّلـجزٍءـمنـأجزاءـ
ـاإرادة،ـ ـامخصوصـالذيـتعّلقتـبه ـتعاىـعىـالوجه ابتداءـوجودـذلكـاجزءـيـعلمه

ـيزالـخطوطًا.ـ ـالنسفية«،ـوهوـرحـما يـ»رحهـعىـالعقائد  )((

أي:ـصفُةـمعنىـكاـهوـظاهر.ـ  )2(
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فالتكويُنـقديم،ـوتعُلقهـبامكّونـحادث،ـكاـيـاإرادة.ـواـيقال:ـاـوجوَدـللتكوينـ
بدونـامكَون،ـكاـاـوجودـللربـبدونـامروب،ـبخافـالعلمـوالقدرةـونحوـذلك؛ـ
أناـنقول:ـالتـكوينـلهـمعنيان:ـأحدما:ـالصفةـالنفسيةـالتيـهيـمبدأـاإجادـبالفعل،ـ
والثاي:ـالتكوينـبالفعل،ـوهوـعبارةـعنـتعلقـالصفةـالنفسيةـبامكون،ـفهوـنسبةـبنـ
امكِونـوامكَون،ـكالرب،ـوالذيـتقولـاماتريديةـبقدمهـإناـهوـالصفةـاـالتعلق،ـوالذيـ
اـبّدـمنـحُقـقهـيـامكّونـإناـهوـالنسبة،ـوالتعُلقـوالتكوينـبالفعل،ـوأساؤهـختلفـ
بحسبـاختافـامتعّلقات،ـكاـيسمىـتعّلقـالصفةـبإجادـالرزقـــمثاًــ:ـترزيقًا،ـفهوـ
ـاإحياُءـواإماتةـواإعزازـواإذالـونحوـذلك... ـبالفعلـامخصوص،ـوهكذا تكوين
إىـأنـقال:ـومذهبـاأشاعرة:ـأنـالتـكوينـمنـاإضافاتـوالنسبـوصفاتـ
اأفعالـاـمنـالصفاتـالنفسية،ـفإذاـنظرناـيـالتكوينـوامكونـعىـهذا،ـاـيثبتـإاـ

ـامكَون.ـ ـفليكنـهوـوجود ـاعتباري، ـالتكوينـفهو ـامكونـحقيقة،ـوأماـوجود وجود
والتلخيص:ـإنـمبدأـإجادهـتعاىـلِـاـبّيـنَاهـإنمـاـهوـصفةـالقدرةـواإرادةـعندـ
ـاماتريديةـهيـ ـاإجادـعند ـالتكوينـعندهم،ـومبدأ ـنفسيةـهي اأشعرية،ـواـحققـلصفة

ـالتكوينـاأزليةـواإرادة«))(. صفة
ـأزليةـهـتعاى،ـكاـيـ ـالتكوينـصفة ـإىـأن وقالـشيخـزادة:ـ»ذهبـمشايخـاحنفية
ـأي:ـصدرـ »التأويات«ـللشيخـأيـمنصورـاماتريدي،ـو»تعديلـالعلوم«ـللصدرـالعامةــ
ـأمٌرـ ـبل ـتعاى، ـله ـالتكوينـليسـصفًة ـإىـأن ـاأشاعرة ـوغرما،ـوذهبـمشايُخ الريعةــ
اعتبارٌيـحصلـيـالعقلـمنـنسبةـامؤثرـإىـاأثر،ـكاـيـ»رحـاجوهرة«ـو»امسايرة«ـ

و»امقاصد«ـوغرها«)2(.

ـاجاي،ـص24)-25).  ـبسام ـابنـحزم،ـعناية ـأبوـعَذبة،ـدار ـالبهية«، »الروضة  )((

ـالفوائد«،ـشيخـزاده،ـص)9).  ـالفرائدـومع »نظم  )2(
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ـاأصغر(:ـصفاُتـ ـالريعة ـالعامةـ)صدر ـللصدر ثمـقال:ـ»ويـ»تعديلـالعلوم«

ـفالصفاتـقديمةـواأفعالـحادثة. ـبلـمنشؤها، اأفعالـليستـنفسـاأفعال،
ويـ»التبرة«ـلإمامـأيـامعنـالنسفي:ـإنـ»اخالق«ـوصفـلهـتعاىـإماعًا،ـ

ـالعلية«))(. ـبهـخالقًا،ـويتصفـبهـكسائرـصفاته ـيكون فاـبّدـمنـوجوِدـمعنًى
واـيصحـإلزامـاماتريديةـبأنهـيكونـاهـُموجبًاـبالذاتـبنـاًءـعىـاتصافهـبصفةـ
التكوين،ـوقدـأجابـعنـذلكـشيخـزادهـفقال:ـ»اـيلزمـذلك؛ـإذـذلكـالوجوبـليسـ
ـكانـحصولـ ـأرادـإجادـيء ـإذا ـأنه ـبلـبمعنى: ـتعاىـأنـيوجد، ـكانـواجبًاـعليه ـأنه بمعنى:

ذلكـاليءـواجبًا.ـ
ـتعاى،ـ ـالتكوينـليسـإاـعىـسبيلـاجواز،ـواختياره ـأنـالتعلقـمبدأ وحقيقـامقام:
ـبمعنى:ـ ـمـيلق،ـوتأثرهـعىـسبيلـالوجوب، ـتعاىـمتىـشاءـخلَق،ـومتىـشاء ـأنه بمعنى:
ـفُيوجبـالعجز،ـ أنهـمتىـتعلقـبوجودـيٍءـوجبـوجوُده،ـوإاـجازـخُلفهـعنـالوجود،

تعاىـاهـعنـذلكـعلوًاـكبرًا«)2(. 
ومنـالـمعلومـــعندـالقايـوالدايــ:ـأنـالقدرةـعندـاأشاعرةـلـهاـتعُلقانـ

باممكنات:
ـإاـ ـتعُلقـصلوحيـقديم،ـوهذاـواجٌبـاـيكونـحادثًا،ـواـيرتبـعليه أحدما:
ـاممكناتـبالفعل،ـ ـعىـحصول ـكاـهوـواضحــ ـالفعلـوصحته،ـوهذاـاـيتوّقفــ جواز

ـأبدًا. بلـاـيستلزمه
ـاممكنـيـاخارج.ـ ـإجاد ـيكون ـبه ـتعُلقـتنجيزيـحادٌث، ـالثاي:ـهو والتعلق

ـامرّتبـعىـتعُلقـالعلم.ـ ـالتنجيزيـاحادثـمرّتبـعىـتعُلقـاإرادة والتعلق
ـالفوائد«،ـشيخـزاده،ـصـ94).  ـالفرائدـومع »نظم  )((

ـالسابق،ـص93).  امصدر  )2(
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ـالقولـبِقَدمـامفاعيلـوامخلوقات،ـ فتحّققـأنهـعندـاأشاعرةـواماتريديةـاـيلزمـأبدًا
ـيلزمـ ـاحوادث،ـكا ـاهـتعاىـعىـوجود ـتوُقفـكال ـيلزم ـاإجاُبـهـتعاى،ـوا واـيلزم

ذلكـالتيميَةـومنـوافقهم.ـ
ـالصفات،ـ ـآثار ـتظهر ـأن ـاهـتعاىـلهـصفات،ـوأنهـاـبد ـإن ـيقولون ـالتيمية وهؤاء
وأنـذلكـواجب،ـولذلكـيعتقدونـأنـاهـتعاىـيـاأزلـإنـمـيلقـالعامـيـاأزل،ـ
فإنهـيكونـمعطاً،ـوالتعطيلـنقص،ـقالـابنـأيـالعز:ـ»والقولـبأنـاحوادثـهاـأول،ـ
يلزمـمنهـالتعطيلـقبلـذلك،ـوأنـاهـسبحانهـمـيزلـغرـفاعلـثمـصارـفاعًا))(«.ـاهـ،ـ
ـآثارـيـاخارج،ـ ـيكونـلكونهـخالقًا ـاهـتعاىـخالقًا،ـفيجبـأن ـإذاـكان ـأنه ـيفهمـمنه وهذا
أيـخلوقات،ـواـيعقلـهؤاءـأنـيوصفـاهـتعاىـبكونهـخالقًاـواـخلقـله،ـولذلكـ
يزعمونـأنـهذاـتعطيلـللصفة،ـوكأنـوجودـآثارـالصفةـواجبـعىـاهـتعاى،ـوغفلواـ
عنـأنـذلكـيعارضـكونهـفاعاًـختارًا!ـوحقـهمـأنـيغفلواـعنـذلكـفإهمـاـيثبتونـ

ـقديمة.ـ إرادة
وهذاـالفهمـرحـبهـبعضـالراحـالتيميةـكاـسيأيـبعُد،ـوإناـنقولـذلكـلئاـ
ـيقولون،ـولكنهمـ ـما ـالدفاعـعنهمـولوـدونـأنـيعرفوا يسبقـإىـبعضـالناسـالذينـاعتادوا

ـأنهـغرـصحيحـعنهم.ـ ـيرون يبادرونـعىـنفيـما
ومنـهـؤاءـالذينـرحواـهذاـالفهمـالشيخـصالحـآلـالشيخـيـرحهـعىـ
الطحاويةـبعدـذكرـمذهبيـامعتزلةـواأشاعرةـيـهذهـامسألة،ـوألزمهمـبإلزاماتـغرـ
ـأهلـ ـأعنيـعامة ـقال:ـ»وامذهبـالثالثـهوـمذهبـأهلـاحديثـواأثرـوالسنة، سديدة،
ـأولـسبحانهـ ـيعنيـهو ـالربـأولـبصفاتهـوصفاتهـسبحانهـوتعاىـقديمة، ـأن السنة،ـوهو

ـالعزـ)):ـ209(.ـ ـابنـأي ـالوفية«،ـرح »الروح  )((
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وتعاىـبصفاتهـوأنهـسبحانهـكانـمنـجهةـاأوليةـبصفاته،ـكاـعرـاماتنـهناـبقولهـكانـ
آثارها))(،ـأنهـسبحانهـفعالـ بصفاته،ـوأنـصفاتـالربـجلـوعاـاـبدـأنـتظهرـ
لـاـيريد)2(،ـوالربـجلـوعاـلهـصفاتـالكالـامطلق،ـومنـأنواعـالكالـامطلقـأنـ
يكونـماـأرادـسبحانهـوتعاى)3(،ـفاـأرادهـكونًاـاـبدـأنـيكونـماـشاءـاهـكانـوماـمـ

يشأـمـيكن.ـ

تأملـكيفـيقررـأنـآثـارـصفاتـالربـجبـأنـتظهرـآثارها،ـومنـأينـيأخذـالوجوبـوهمـ  )((

يزعمونـأهمـيقولونـبأنـاهـتعاىـختارـيـأفعاله،ـفمنـأينـعلمواـأنـللربـأفعااًـاـبدايةـواـ
أولـها،ـومنـأينـيقولونـإنـهذاـمنـكالـاهـتعاى،ـوأنـكونـاهـتعاىـمـيزلـخالقاـأكملـمنـ
ـالتساؤاـفإهماـيستطيعونـعنهاـ ـمنـهذه ـأول؟ـلوـسألتهمـعنـأيـنقطة كونـمفعواتهـحادثةـها

ـنبينه.ـ ـيدلـعىـركيكـفهمه،ـكا ـيقولهـهناـما ـإاـما جوابًا
هذاـهوـالتعليلـالذيـيركنـإليهـهذاـامصنفـوغرهـمنـالتيميةـيـزعمهمـأنـاهـتعاىـمـيزلـ  )2(

فاعاًـمنـاأزلـواـيزالـكذلك،ـوأنهـلوـفرضناهـغرـفاعلـفإنـذلكـالفرضـيستلزمـالنقصـ
عىـاهـويستلزمـنفيـصفاتهـأوـنفيـآثارـصفاتهـالتيـجبـأنـتظهرـيـاخارج.ـولوـتأملناـيـهذاـ
ااحتجاج،ـفإناـنعرفـبأولـالنظرـأنـاآيةـاـتدلـعىـذلك،ـبلـتدلـعىـخافـماـيقررونه.ـ
فهوـجلـوعزـفعالـماـيريد،ـومـيقلـإنهـأرادـأنـيكونـخلوقاتهـمنـاأزلـإىـاأبد،ـويفهمـمنـ
اآيةـأنهـلوـأرادـعدمـالفعل،ـفإنهـاـيفعلـشيئًا،ـواـتدلـاآيةـعىـأنهـفعالـدائًا،ـمنـاأزلـإىـ
اأبدـكاـيفهمـهؤاءـامجسمةـاحشوية،ـبلـإنـفعلهـمرتبـعىـإرادته،ـهذاـغايةـماـتدلـعليهـ
ـفاـ ـمنذـاأزل، ـكاخالقية،ـوالرازقية ـآثارـلصفاته، ـمنـلزومـوجود ـيزعمونه ـما ـالكريمة،ـوأما اآية

دالةـلآيةـعىـيءـمنه.ـ
نعمـيكونـماـأرادهـاه،ـهذاـاـشكـواـريبـفيه،ـولكنـمنـأخركـأنـمرادـاهـأزيـأبدي،ـوأنهـ  )3(

واجب،ـيعنيـلوـقلنا:ـهلـيمكنـأنـيريدـاهـتعاىـأنـاـيفعلـشيئًا؟ـفاذاـتقول...ـإنـقلتـإنـ
ـاهدمـكلـماـتعللتـبهـأنتـوشيخكـوأتباعه،ـوإنـقلتـإنـذلكـغرـجائز،ـفإنـهذاـ ذلكـجائز،
ـولكنهـمعـالتسرـبلفظـاإرادةـمنـدونـاختيار،ـفاـإرادةـمعـوجوبـالفعلـ عنـالقولـبالوجوب،

عىـسبيلـالدوام،ـواـاختيارـمعـذلك.ـ
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ومنـمذهبـأهلـالسنةـواحديثـواأثرـأنهـسبحانهـجوزـأنـيكونـخلقـأنواعًاـ
منـامخلوقاتـوأنواعًاـمنـالعوامـغرـهذاـالعامـالذيـنراه،ـفجنسـخلوقاتـاهـجلـ
وعاـأعمـمنـأنـتكونـهذهـامخلوقاتـاموجودةـاآن،ـفاـبدـأنـيكونـَثمـخلوقاتـ
أوجدهاـاهـجلـوعاـوأفناهاـظهرتـفيهاـآثارـأسائهـوصفاتهـجلـوعا))(،ـفإنـأساءـ
ـفعالـ ـأثرها،ـأنهـسبحانه الربـجلـوعاـوإنـصفاتـالربـجلـوعاـاـبدـأنـيكونـها
ماـيريد،ـفاـأرادهـسبحانهـفعله)2(،ـووصفـنفسهـهذهـالصفةـعىـصيغةـامبالغةـالدالةـ
عىـالكالـبقولهـ)فعالـماـيريد(،ـفاـأرادهـسبحانهـكان،ـوهذاـمتسلسلـكاـسيأيـبيانهـ
يـالزمنـاأولـيعنيـيـاأولية،ـويـاآخريةـفهوـسبحانهـكاـكانـبصفاتهـأزليًاـكذلكـ

ـأبديًا)3(.  اـيزالـعليها

ـمنـامخلوقاتـ ـينتقلـمنـقوله:ـ»جوزـأنـيكونـخلقـأنواعًا ـااستدالـالسقيم، احظـطريقةـهذا  )((

وأنواعًاـمنـالعوامـغرـهذاـالعامـالذيـنراه«،ـإىـالنتيجةـالتيـيبينهاـبقوله:ـ»فاـبدـأنـيكونـَثمـ
خلوقاتـأوجدهاـاهـجلـوعاـوأفناهاـظهرتـفيهاـآثارـأسائهـوصفاتهـجلـوعا«،ـفهلـمردـ
اجوازـيستلزمـالوجوبـوالابدية؟ـنعمـعندهمـيستلزم،ـأنـالصفاتـيلزمـعنهاـآثارهاـبدونـ
ـابنـتيميةـيـ مدخليةـمنـاإرادة،ـفاإرادةـعندهمـحادثةـأيضًا،ـواـيثبتونـإرادةـقديمةـكاـرح
غرـكتابـمنـكتبه،ـومنهاـرحـعقيدةـاأصفهاي،ـتبعـيـذلكـابنـرشدـالفيلسوفـيـمناهجـ

اأدلة.
احظـكيفـيكررـماـذكرهـسابقًا،ـمنـدونـتوجيهـمعقول،ـواـبيانـوجهـاستلزامـبنـامقدمةـ  )2(

ـيتمسكـ ـفائدة.ـولذلكـحاولـأن ـيوجبـذلك،ـمنـدون ـأنـيصلـما والنتيجة،ـوهوـحاولـجاهدًا
باـتفوهـبهـبعدـمنـالزمانـامنسوبـوالزمانـامطلق،ـوأنـاهـتعاىـليسـيـزمانـمنسوب،ـيعنيـ

ـبعضـخلوقاته.ـ ـتكونـمعهـدائًا ـأن مقيد،ـوماـدامـيـزمانـمطلق،ـاـأولـلهـواـآخر،ـفاـبد
يعنيـإهمـماـكانواـيقولونـإنـالزمانـمتدـأزًاـوأبدًا،ـفيستحيلـيـنظرهمـأنـيكونـاهـموجودًاـ  )3(

منذـالزمانـاأزي،ـواـيكونـفاعاًـإاـبعدـفرةـطويلةـطويلةـمنـاأزمان.ـوهذاـكلهـمبنيـعىـ
ـالزمان.ـ ـباـفهمـوهمـقدم ـبه ـيتعلقون وهم
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وهذاـمنهمـ)يعنيـمنـأهلـاحديثـواأثرـوالسنة))((ـهذاـالقولـمنهمـأجلـ
إثباتـالكالـللربـجلـوعا،ـوقولـامعتزلةـواجهميةـفيهـتعطيلـللربـعنـأسائهـ
ـفعلـوجدتـصفاتـ ـما ـيعنيـأنـاهـجلـوعاـكانـباـصفاتـوباـأساء،ـوأنه وصفاته،
ـالنقصـهـجلـوعا،ـأنـالصفاتـهيـعنوانـالكال،ـواهـ ـنسبة الربـجلـوعا،ـوهذا

ـوتعاىـكااتهـبصفاته.ـ سبحانه
ـفيهـوصفـالربـجلـ ـأيضًا ـنحوهم،ـهذا ـقولـاأشاعرةـواماتريديةـومنـنحا وأما
ـالعامـ ـأنـهذا ـللصفة)2(،ـومعلوم ـأنهـمتصفـواـأثر ـأولئكـيزعمون وعاـبالنقص،ـأن
امنظورـالذيـتعلقتـبهـعندهمـاأساءـوالصفاتـهذاـالعامـإناـوجدـقريبًا،ـفوجودهـ
وإنـكانتـمدتهـأوـعمرهـطويلـلكنهـبالنسبةـإىـالزمنـبعامةـالزمنـامطلق)3(ـاـشكـ
أنهـقريب،ـهذاـقالـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إنـاهـقدرـمقاديرـاخائـقـقبلـأنـيلقـالساواتـواأرضـ
بخمسنـألفـسنةـوكانـعرشهـعىـاماء«ـجلـوعا،ـفالتقديرـكانـقبلـأنـيلقـهذهـ
اخائقـقبلـأنـيلقـالساواتـواأرضـبخمسنـألفـسنة،ـوهيـمدةـمدودة،ـواهـ
جلـوعاـاـحدهـزمان،ـفهوـأولـسبحانهـوتعاىـليسـقبلهـيءـجلـوعا،ـويـهذاـ
ـامخلوق،ـوننقلـمن الزمان امنسوب  ـالزمانـيـإدراك ـاأوليةـيتناهى إقرارـأنهـمنـجهة

اـيغيبـعنكـأنـنسبةـذلكـكلهـإىـأهلـالسنة،ـوإىـأهلـاحديثـاـدليلـعليه.ـومنـأوضحـ  )((

ـالطحاويـيناقضـذلكـويدلـبريحـكامهـعىـأنـ ـنقولـأنـاإمام الواضحاتـيـالدالةـعىـما
ـامشبهة.ـ ـلقولـهؤاء ـبداية،ـخافًا مخلوقاتـاإله

ـقدـبيناـأهمـيقولونـإنـأثرـالصفةـاـيمكنـأنـيوجدـأزًا،ـولكنهـيوجدـبعدـأنـمـيكن،ـفكونـاليءـ  )2(

ـيعنيـأنـاموجودـاليءـباـبداية،ـواـمسبوقيةـبعدمه،ـوهذاـمالـبالنسبةـللمخلوقات،ـأهاـ أزليًا
منـحيثـكوهاـخلوقةـاـبدـمنـبدايةـها.ـ

الزمانـامطلقـالذيـ يثبتونـزمانًاـاـبدايةـله،ـوهوـ الزمنـامطلق،ـفهمـ تأملـكيفـيتكلمـعىـ  )3(

ـبيناهـسابقًا.ـ ـيقابلـامكانـامطلقـكا ـفيه،ـوهو يتصورونـاهـتعاىـموجودًا
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إى الزمان امطلق))(،ـوهذاـتتقارـعقولناـعنهـوعنـإدراكه،ـوأماـهذاـالعامـامنظورـفإنهـ

ـقريب. مدثـوحدوثه
وهذاـنقولـإنـقولـاأشاعرةـواماتريديةـبأنهـكانـمتصفًاـبصفاتـولهـاأساء،ـ
ولكنـمـتظهرـآثارهاـومـيفعلـشيئًاـإاـبعدـأنـوجدـهذاـالعام،ـنقول معناه أن ثم زمانًا 
مطلقاً طوياً طوياً جدًا وم يكن الرب جل وعا فاعًا)2(،ـومـيكنـلصفاتهـأثرـواـ
منـ يعبدهـجلـوعاـ لهـسبحانهـمنـ اهـجلـوعاـ أنـ امربوبات،ـواـ أثرـيـ أسائهـ
ـيريد،ـوهذهـصفةـ ـفعالـما ـأنـيكونـلهـجلـوعاـخلوقات،ـأنهـسبحانه َخلِقه)3(،ـواـبد
ـاموصولـتعمـماـكانـيـحيزـ ـاسمـموصولـوأساء مبالغةـمطلقةـيـالزمنـكله)4(،ـأنـما

صلتها)5(«.ـاهـ.ـ
وظهرـلكـماـسقناهـوعلقناهـيـاهوامشـأهمـيعتقدونـأنـآثارـصفاتـاهـتعاىـ

ـاهـتعاىـفيه.ـ ـامطلقـالذيـيوجد الزمان  )((

ـمَرـعىـاهـ ـالزمانـامطلقـاأزيـيـاعتقادهم، احظـهناـكيفـيرحـأنـزمانًاـطويًاـطويًا،ـوهو  )2(

ـيكنـفاعاًـيـهذاـ ـالزمانـامطلقـاموهومـأنـاهـتعاىـم ـالذينـينفونـهذا ـويلزمونـاأشاعرة تعاى،
الزمانـالطويلـالطويلـعىـحدـتعبره.ـ

يعنيـأهمـيعتقدونـأنهـاـبدـأنهـكانـيـكلـحظةـمنـحظاتـالزمانـمنـيعبدـاهـتعاى،ـقبلـهذاـ  )3(

ـفعدمـ العام،ـعام،ـوقبلهـعام،ـوهكذاـاـإىـبدايةـيـاأزل.ـوإنـهذاـكلهـواجبـاـبدـمنـوجوده،
ـلكالـاه! وجودـمناٍف

هذاـمنـأسخفـااستدااتـالتيـرأيتها،ـولكنـالعجبـمنـأقواهمـومنـاستدااهمـصارـ  )4(

ـاللغويـأنـماـيـحيزـصلةـ)فعال(ـ ـالفحل ـيعرفـهذا ـأقواهم.ـوم ـنعانيهـمنـقراءه ـلكثرةـما معتادًا
ـتنجيزيـأزاً.ـفيبطلـ ـتعلقـإجاد ـتعلقتـباأشياء ـيوجدـدليلـعىـأها ـيريد،ـواإرادةـم هناـهوـما

استدالهـمنـأصله،ـأنهـيـاحقيقةـمصادرةـعىـامطلوب.ـ
ـالطحاوية«،ـرحـالشيخـصالحـآلـالشيخـ)):ـ4)2-6)2(.ـ ـ»الروحـالوفيهـعىـالعقيدة انظر:  )5(
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الفعليةـكاخالقـوالرازقـونحوها،ـجبـأنـتظهرـأزاـوأبدا،ـوأنهـيستحيلـأنـيوجدـ
اإلهـيـزمانـمقدرـمنـدونـأنـيكونـموجوداـبعضـخلوقاته،ـوأنـهذاـالذيـيقررونهـ

ـاهـتعاىـمعطاً،ـوهذاـنقٌص.ـ كالـهـتعاى،ـأنهـمـمـيكنـكذلكـلصار
ومنـالظاهرـأنـكلـماـقرروهـخالفـماـوضحهـاإمامـالطحاوي،ـوقدـاعرفواـ
بأنهـخالفـهمـيـهذهـامسألةـاأصليةـاأساسية،ـومنـاعرفـبذلكـوغلطـالطحاوَيـ
يـذلكـصالحـبنـعبدـالعزيزـآلـالشيخـفقدـقال:ـ»امسألةـالثانيةـأنـالطحاويـرمهـاللـ
كأنهـيميلـإىـامذهبـالثاي،ـوهوـمذهبـاماتريدية،ـوهذاـمنـأغاطـهذهـالعقيدةـالتيـ
ـالشارح«.ـ ـاعرفـبه خالفـفيهاـمؤلفهاـمنهجـأهلـاحديثـواأثر،ـهذاـظاهرـكامهـكا
ـيمنعـتسلسلـاحوادثـ ـأنه ـاه، ـالشيخـرمه ـابنـأيـالعز:ـ»ظاهرـكام ـيشرـإىـكام اهـ،
يـاماي،ـويأيـيـكامهـماـيدلـعىـأنهـاـيمنعهـيـامستقبل«،ـثمـقال:ـ»والقولـبأنـ
ـاهـسبحانهـوتعاىـمـيزلـغرـفاعل،ـ ـالتعطيلـقبلـذلك،ـوأن احوادثـهاـأول،ـيلزمـمنه
ثمـصارـفاعاً«.ـاهـ،ـومرادهـبقبلـذلك،ـأيـالزمانـاأزيـالسابقـعىـوجودـهذاـالعامـ
امشاهد،ـففيـرأهمـأنـهناكـزمانًاـأزليًا،ـيسمونهـزمانًاـمطلقًا،ـغرـمقيدـبحد،ـواـبدايةـ
له،ـوأنـاهـتعاىـموجودـيـهذاـالزمان!ـواـيعقلـيـاعتقادهمـأنـيكونـاإلهـموجودـ
يـزمانـأزيـواـيكونـفاعًاـمنذـاأزل،ـإىـحظةـمعينةـهيـحظةـوجودـهذاـالعامـ
امشاهد،ـفهذاـتعطيلـللصفات!ـوقدـصارـذلكـواضحًا.ـولكنـأهلـالسنةـاأشاعرةـ
واماتريديةـيقولونـإنـماـيزعمهـالناسـزمانًاـأزليًاـكهؤءـامجسمة،ـوالفاسفةـالقائلنـ
بقدمـالعامـمردـوهمـيتومونه،ـفاـدليلـعىـزمانـأزي،ـومردـتومهـأوـفرضهـليسـ
دلياـعىـوجوده،ـثمـإهمـيقولونـإنـمنـامحالـأنـتوجدـحظاتـزمانيةـمتعاقبةـاـ
ـيزعمـهؤاءـ ـالربـكا ـتعطيل ـبيناـذلكـسابقًا.ـولذلكـاـيلزمهم أولـهاـيـاماي،ـوقد

امجسمة!ـ
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ـالنوعيـللعام،ـ ـامجسمةـيقولونـبالقدم ـالقارئـأنهـليسـميع ـامفيدـأنـيعلم ومن
واـكلهمـجيزونـالتسلسلـيـامايـكاـيقولـبهـابنـتيمية،ـفبعضـالكراميةـيرفضونـ

ـيكنـشيئًا.ـ ـأنـم ـبعد ـبحدوثـالعام ذلك،ـويقولونـمعـاجمهور
وعودةـإىـمناقشةـكامـالتيميةـنقول:ـإنـإطاَقـاسمـاخالفـوالرازقـونحوماـ
مرزوقٍةـ ــحققـرورةـوجودـخلوقاٍتـ تيميةـ ابنـ ــعىـمذهبـ أزاًـ تعاىـ اهـ عىـ

ـله.ـ ـاهـتعاىـكاٌل ـبالفعلـبقدرة ـإلخـبالفعل؛ـأنـوجودها مصّورة...
واـيفىـأنـاخافـبنـابنـتيميةـمنـجهةـوبنـأهلـالسنةـعمومًاـمنـجهةـ
أخرى،ـخاٌفـأصيـاـمّردـخافـلغوٍيـأوـخاٍفـيـاإطاق،ـبلـليسـهوـخافًاـ

فرعياً.ـ
ـامسألة.ـ ـاحاصلـمنـهذه هذاـهو

وأماـمنـقال:ـإنـكونهـخالقًاـاـيكونـإاـبإجادـامخلوقاتـبالفعل،ـوأَنـكونهـ
ـإجادـامخلوقاتـواجٌبـعىـاهـتعاى؛ـ ـإَن ـالقائلـيريدـأنـيقول: ـفهذا ـتعاى، ـله ـكاٌل خالقًا
ـفهوـواجب،ـوماـدامـكونهـخالقًاـواجٌب؛ـأنـكال،ـوكونهـخالقًاـاـ أَنـكَلـماـكانـكااً

ـامخلوقاتـواجب.ـ ـفإجاد ـامخلوقات، حصلـإاـبإجاد
ـبيناـشيئًاـمنـذلكـزيادةـعىـ ـلكالـاخالق،ـوقد فهذاـهوـمنـجعلـامخلوقـرطًا
ـهناـيـالكاشفـالصغر،ـويـردناـعىـرحـابنـتيميةـعىـحديثـعمرانـبنـاحصن.ـ ما
ـبالتسلسلـللحوادثـيـالقدم،ـوقدـاّدعىـ ـالقولـمنـابنـتيميةـهوـأصلـقوله وهذا
ـبعضـشواهد.ـ ـالسلف،ـوتبعهـعىـذلكـمقلدوهـكاـرأينا ـأنـهذاـماـكانـعليه بكلـجرأة
ـاهـتعاىـكانـ ـفإن ـأنـاحوادثـيـاأزلـمنقطعة، وريُح كام اإمام الطحاوي:
ومـيكنـيءـمعه،ـوكاَنـواـخلوق،ـوهذهـالعقيدُةـهيـالتيـاّتفقـعليهاـأهلـالسنة،ـومـ
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يالفـفيهاـمنـهوـمعتٌدـبأقواله،ـوبعدـذلكـكّلهـترىـابنـتيميةـيّرحـبأنـهذاـالقولـ
اـيليقـباهـتعاىـوتنّزهـعاـيقول.ـويّدعيـأّنـكونـاحوادثـمعـاهـتعاىـهوـالائُقـ
بجالهـوكاله،ـوهذاـكاٌمـساقط،ـاـيميلـإليهـإاـمنـيـقلبهـزيغ.ـوهذهـهيـإحدىـ

ـفاحفظها. ـالطحاوي، ـأيـجعفر ـتيميةـمتنـاإمام ـابُن امسائلـالتيـخالفـفيها
ـأي:ـاـأولـ ـبأنـاحوادثـمتسلسلةـيـالقدم، ـأنـيقربـقوله ـتيمية ـابُن تنبيه:ـحاوَل
هاـيـالقدم،ـبأنـقال:ـماـدامـقدـجازـبقاءـاحوادثـيـامستقبلـإىـاأبد،ـوهوـبقاءـاجنةـ
والنار،ـعندـالقائلـببقاءـالنار،ـوهمـأهلـالسنة،ـوأماـابنـتيميةـفإنهـيقولـبفنائها،ـيقول:ـ
ـالقدم؛ـأنهـاـفرقـبنـاأبدـواأزل،ـفاـ ـالتسلُسلـي ـاأبد،ـفيجوز ـالبقاءـإى ماـدامـجاز

ـأحُدماـجوزـيـاآخر. جازـعليه
ـالكامـعبارٌةـعنـمغالطةـواضحة،ـففرٌقـكبرـبنـالِقدمـوالبقاء،ـفالِقدمـاـ وهذا
ـأزمنًةـاـهايةـهاـيـاماي،ـ ـالدواُم ـاأولية،ـوالثاي: ـاأول:ـعدم يصُدقـإاـعىـمعنين،
فمعناه:ـأنهـمهاـوجدـزمانـفإنهـيوجدـقبلهـزمانـآخرـاـإىـهاية،ـوهذاـيستلزُمـوجوَدـ

سلسلٍةـاـهايةـهاـمنـاحوادثـالزمانيةـيـالقدم.
وامعنىـاأولـهوـالثابتـيـحقـاهـتعاى،ـكمـاـأرناـإليكـيـمله،ـوأماـامعنىـ
الثايـفهوـغُرـجائزـمطلقًا؛ـأنهـغرـمتصّور،ـويستلزمـأزليةـالزمان،ـوهوـباطٌل؛ـللزومـ

ـأزليًا.ـ ـأنـيكون ـيمتنع كونهـخلوقًا،ـوماـكانـخلوقًا
ـوالثاي:ـ ـفإنهـصادقـعىـمعنين،ـاأول:ـهوـعدمـاآخرية، وكذلكـالبقاُءـيـاأبد،

ـأوـاـهايةـهاـيـامستقبل.ـ ـأزمنًةـمتناهية البقاء
فأماـامعنىـاأولـفهوـالثابتـهـتعاى،ـفبقاؤهـيـامستقبل،ـليسـمعناه:ـدوامهـ

ـبلـمعناه:ـإناـهوـعدمـوجودـآِخٍرـلهـتعاى. أزمنةـاـهايةـها،
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وأماـامعنىـالثايـــبقيدـالاتناهيـــفمعناه:ـأنهـمهاـوجدـزمانـحار،ـفُيتصّورـ
ـبالفعل،ـ ـأزمنةـاـهايَةـها ـامعنىـاـيلزُمـعنهـوجوُد ـله،ـواحظـأنـهذا وجودـزمانـاحٍق
بلـيستلزُمـجواَزـوقوعـزمانـتاٍلـلزمانـحار،ـوهكذا،ـوهذاـاـيستلزُمـوقوعـزمانـاـ
ـفإنهـ ـُيمكنـمنـاأزمانـقدـحصلـبالفعل، ـأّنـكلـما ـلوـفرضنا ـلهـبالفعلـكاـترى؛ـأنا هايَة
ـمنـأصله،ـوينتهيـالتسلسلـوينقطع. يصبحـماـكانـمستقباًـحارًا،ـوينتفيـامستقبُل

فأنتـترىـمنـمّردـحليلـهاتنـاحالتن،ـأنهـيوجدـفرٌقـكبرـبنـالتسلُسلـيـ
ـالثايـ ـبالفعل،ـوإّن ـله ـماـاـهاية ـاأولـيستلزمـوقوَع ـفإَن اماي،ـوالتسلسلـيـامستقبل،

اـيستلزمهـمطلقًا.ـ
وبذلكـيتبنـلكـمدىـسخافةـمنـأجازـالقياسـبينها،ـوقال:ـإنهـماـدامـجازـ
التسلسلـيـامستقبل،ـفيجوزـإذنـيـاماي!ـفاـتوجدـعلةـمشركةـبنـاأمرينـــكاـ
ـمؤّثرـ ـبناءـعىـدعوىـالتاثل،ـواـيشركانـيـمعنًىـواحٍد ـبينها ـالقياُس ترىـــحتىـجوز

ـاآخر. حتىـيقال:ـإنهـإذاـجازـأحُدماـجاز
ـإىـقبائَحـعديدة،ـ ـالتسلسلـيـامايــ ـأي:ـوقوع ـالقولــ ـتيميةـهذا ـابن وأدىـقوُل

ـابنـتيمية«.ـ وضحناهاـيـكتابـ»الكاشفـالصغرـعنـعقائد
ولوـكانـامجاُلـمناسبًاـهناـأوسعنالكـيـبيانـمدىـغلطِهـومدىـخطورةـهذاـ

ـالدين. القولـعىـعقائد
قال الطحاوُي: )وا بإحداث الرية استفاد اسم الباري(

الذيـملـاإماَمـالطحاوَيـعىـالتفصيلـيـالكامـلبيانـهذهـامسألةـهوـوجودـ
ـوقولـ الكراميةـوامجّسمةـمنـاحنابلةـوغِرهمـيـزمانه،ـفهمـالذينـيقولونـبخافـقولِه

أهلـالسنَة.ـ
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ـاآنـيـزماننا،ـوهمـموجودونـيـكّلـزمان،ـمعـتفاُوهمـقوًةـ وهؤاءـموجودون
وضعفًاـيـاأزمنة،ـولذلكـفاـبدـمنـالتفصيلـيـهذهـامسائل،ـواـيصُحـالسكوتـ

عليها.
وقدـتسّلقـامجسمةـتسلقًاـعىـمتـنـالطحاويةـحتىـيتـقّربواـإىـعامةـالناس؛ـ
وذلكـأنـمتنـالطحاويةـُعرفـعندـالقايـوالدايـأنهـعقيدةـأهلـالسنةـواجاعة،ـ
ـالسنة،ـوخالفـ ـاحنفي«،ـوهوـيـاحقيقةـَقْدٌحـيـعقيدةـأهل ـالعز ـابنـأي فنرواـ»رح

للطحاويـيـفروعـوأصول.ـ
ثمـماـفتئواـلـاـاستطاعواـأنـيفهمواـقْدرًاـمنـمعانيها،ـأنـبارواـبكتابةـبعضـ
ـللناسـموافقًةـ ـلتبدَو ـأنفسهم،ـحاولونـتغيَرـمعانيها التعليقاتـوالروحـعليهاـمنـعند

همـولعقائدهم،ـولكنـهيهات.
وقدـسمعتـمنـبعضـامشايخـالُفضاءـكلمةـوقعتـيـنفيـموقعًا،ـفقدـقال:ـ
»انتهى عر اإمال، وهذا عر التفصيل«،ـأي:ـأنـهذاـالعرـعُرـالفتنـوالبدع،ـ
ـامطلوبـ ـالبدعـوالشبهاتـاـيتُمـعىـوجهه جبـأنـُتَفِصَل؛ـأنـالبيانـللناسـمعـوجود
ـوامطلوبـعندـالشكـ ـفالتفصيلـيـهذهـاحالـيكونـأوقعـيـالنفسـغالبًا، إاـبالتفصيل،

ـله.ـ ـبالطريقـاأقربـحصيًا نفيه
قال الطحاوُي: )له معنى الربوبية وا مربوب، ومعنى اخالق وا خلوق(

اهـسبحانهـرٌبـوقبلـأنـيلقـامخلوقات،ـالربوبيُةـصفةـيتصُفـهاـاهـسواءـ
ـيوجدها.ـ ـامخلوقاتـأمـم أوَجَد

ـأي:ـيـحالـاـيوجدـمربوبـثابت،ـ ـثابٌت، ـأي:ـواـمربوَب ـ»واـمربوب«، قوله:
ـاهـكانـموجودًاـوليسـمعهـخلوق.ـ ـإذن وكذلكـلهـمعنىـ»اخالق«ـواـخلوق،
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فكيفـُيقال:ـإنهـاـيمكنـأنـيكونـاهـخالقًاـإاـبعدـإجادهـامخلوقات؟ـفهذاـ

ـأهلـالسنة. هاُفٌتـوانحراٌفـعنـعقيدة
قولـالطحاوي:ـ»لهـمعنىـالربوبيةـواـمربوب«ـأصلـعظيمـقالـبهـأهلـالسنة،ـ

ـاأحنافـريـاهـتعاىـعنهم.ـ ـالتيـُيوردهـهاـهيـطريقة والطريقة
فالربوبيةـهاـمعنى،ـومعناها:ـهوـالقدرةـعىـاخلق،ـوالتدبر،ـوسائرـخصائصـ
الربوبيةـكاـوّضحناـبعضهاـيـأولـتعليقاتناـهذه،ـوهذهـامعايـثابتٌةـهـتعاىـقبلـوجودـ

أي:ـمربوبـمطلقًا.
وتنَبـْهـإىـعمقـودقةـعبارتهـهذه،ـفهوـيّرحـفيهاـبأنـاهـتعاىـكانـموجودًاـيـ
حالـمـيكنـمعهـفيهاـأي:ـخلوق،ـواـأي:ـمربوب،ـوهوـمعنىـقوله:ـ»واـمربوب«،ـ
فاهـتعاىـموجودـقبلـامخلوقاتـكِلها،ـومعنىـالربوبيةـمـيكتسبهـاهُـتعاىـمنـوجودـ
امخلوقات،ـومـيطرأـعليهـبعدـخلِقهـللمربوبن؛ـفإنـهذاـينايـكاَلهـوغناهـامطَلق،ـكاـ

ـلكـفياـسبق. وّضحناه
وقولـالطحاوي:ـ»ومعنىـاخالقـواـخلوق«ـلهـمعنىـقريبـمنـمعنىـالعبارةـ
ـأنـأوجدـ ـبعد ـيتصفـبكونـخالقًا ـاهـتعاى،ـوم ـفاخالقـهو ـأخُصـمنها، ـبلـهو السابقة،
ـثابتةـلهـجلـشأنه،ـ ـقبلـاخلق،ـوذلكـأنـصفةـاخلقـصفٌة امخلوقات،ـبلـهوـتعاىـخالٌق
ـاكَتَسبهاـ ـقد ـامخلوقات،ـويستحيلـأنـيكون ـأوجد ـالصفة ـفبهذه ـامخلوقات، قبلـوجود
ـالذيـ ـفاهـتعاىـأوجدـامخلوقاِتـبإجاده، ـوجودهمـمنهـجلـشأنه، ـبلـهمـاكتسبوا منهم،

ـالتنجيزيـللقدرة.ـ هوـالتعُلُق
وتـأملـأيضًاـيـقوله:ـ»ولهـمعنىـاخالقـواـخلوق«،ـفإنـهذاـتصـريٌحـقوٌيـ
بأنـسلسلةـامخلوقات  اهـتعاىـقبلـوجودـامخلوقاتـكلها،ـوهوـتصـريحـ بوجودـ
ـيَزلـومعهـبعضـخلوقاته،ـ ـالذيـيقولـبأنـاهـتعاىـم منقطعةـيـاأزل،ـخافًاـابنـتيمية
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فلمـيكنـموجودًاـأبدًاـوحده،ـبلـمـيزلـومعهـبعُضـخلقه،ـوهذاـينايـمامًاـماـيرحـبهـ
ـقبلهاـ ـفهوـموجوٌد ـبأنـاهـتعاىـسابقـجميعـامخلوقات، ـأهلـالسنة الطحاويـمنـعقيدة
ميعها،ـفلجميعـامخلوقاتـوسلسلةـاخلقـبدايةـواـشك،ـوهذهـعقيدةـأهلـالسنة،ـ
وابنـتيميَةـيالفهاـويّدعيـبكلـجرأٍةـأّنـكونـاهـتعاىـخالقًاـاـيمكنـأنـيصّحـإاـ
بأنـيوجدـبالفعلـامخلوقات،ـويّدعيـأنـوجودـامخلوقاتـكاٌلـهـتعاى،ـوهوـيـهذاـ
يالفـكوَنـاهـتعاىـغنيًاـبالذات،ـاـبالغر،ـوكاماًـبالذاتـاـبالغر،ـويرجـيـهذاـ

ـالعقل. ـيدلـعليه ـأهلـاحق،ـويرجـأيضًاـعنـما ـالسنة ـأهل أيضًاـعنـعقيدة
ومعنىـ»اخالق«ـهوـغرـنفسـاخلق؛ـأنـاخلقـفعٌلـمنـأفعالـاهـتعاى،ـوأماـ
معنىـاخلق:ـفهوـالصفةـالتيـيتصفـهاـاهـتعاىـوهاـيلقـامخلوقاتـميعًا،ـوهي:ـ
كونـاهـتعاىـقادرًاـعالـاـمريدًا.ـفهذهـالصفاتـثابتةـهـتعاىـقبلـوجودـامخلوقات،ـ

ـامربوبن. ـتعاىـرٌبـوقبلـوجود ـأنه ـتعاىـخالٌقـوقبلـاخلق،ـكا فهو
والسادةـاماتريديةـيقولون:ـإنـمرجعـفعلـاخلقـإىـصفةـالتكوين،ـوالفرُقـبنـ
القدرةـوالتكوينـعندهم:ـهوـأنـالقدرةـصفةـتصّححـصدوَرـامخلوقات،ـوالتكوين:ـ

ـامكَوناتـفعاً.ـ ـالتيـينشأـعنه هيـالصفة
ولكنـاأشاعرةـيقولون:ـاـمعنىـللتفريقـبنـهذينـامعنَين،ـفكاماـمندرجـ
يـصفةـالقدرة،ـولذلكـينفيـاأشاعرةـكوَنـالتكوينـصفًةـمستقلة،ـوهذاـااختاُفـ

ـاختافـمعنوي.ـ ـأي: ـبينهم؛ـأنهـاـيرتبـعليه ـلفظيًا يرجعـاختافًا
قالـالعامةـالبابري:ـ»وحاصلـهذاـالكامـلنفيـقولـاأشاعرةـحيثـقالوا:ـإنـ
صفاتـالذاتـقديمة،ـوصفاتـالفعلـكاخلقـواإجادـوالتكوينـمَدثة،ـوهوـقولـعامةـ

امعتزلةـوالنجاريةـوالكرامية«))(.

ـالطحاوية«،ـص50.  ـ»رحـالعقيدة  )((
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ـأمران:ـ ـبه ـيراد ـالفعل ـأنـمفهومـصفة ـامسألة والتحقيقـيـهذه

ـالقدرة،ـوعندـاماتريدية،ـ ـالفعل،ـوهيـعندـاأشاعرة ـينشأ ـالتيـعنها اأول:ـالصفة
التكوين.ـ

ـقديمةـ ـامصطلحــ ـالفعل،ـوهيـعندهمـــعىـهذا وهمـيسّمونـنفسـالصفةـبصفة
اـفرقـبينها.ـ

الثاي:ـصفةـالفعلـُيرادـبهـالوصفـالذيـصدرـعليهـالفعل،ـفالفعلـالصادرـعنـ
القادرـمنـحيثـكونهـقادرًا،ـهوـمردـأمرـموجود،ـولكنـهذاـاموجود،ـإماـأنـيكونـ
رزقًا،ـفيسمىـهذاـالفعلـالوجوديـالتـرزيق،ـويسمىـاهـتعاىـبأنهـرازق،ـوإماـموتًا،ـ
ـفيوصفـالفعلـبأنهـ ـإماتة،ـويسمىـالربـبأنهـميت،ـوإماـعذابًا، فيوصفـفعلـالربـبأنه
انتقام،ـويوصفـالرُبـبأنهـمنتقم،ـوإماـأنـيكونـصورة،ـفيوصفـالفعلـبأنهـتصوير،ـ

ـبامصور...ـوهكذا. ويسمىـالرّب
فصفةـالفعلـهيـــيـاحقيقةــ:ـوصٌفـللفعلـالذيـأنشـأهـاهـتعاىـبقدرته،ـ

والقدرةـإماـأنـُتوِجدـأوـُتعِدم.ـ
ومعلوم:ـأنـميعـاأفعالـيـهذهـاحالةـحادثـة،ـفتكونـميُعـصفاتـاأفعالـ
حادثةـقطعًا،ـوبناًءـعىـهذاـامفهوم،ـفصفُةـالفعلـليستـأمرًاـقائًاـباهـتعاى،ـبلـهيـ
وصٌفـإضاٌيـللفعلـاحادث،ـواـمانعـمنـأنـتكونـصفاُتـاأفعالـحادثة،أنـعَنـ

الفعلـحادثة،ـواـإشكالـيـذلك.ـ
ـالفاعل،ـوالفعل،ـوامفعول. ـأمور: فهناكـثاثة

ـاهـاخالق. فالفاعلـواحٌدـقديم،ـوهو
ـالصادرةـعنهـجلـشأنهـمنـحيثـكونهـقادرًا. ـاحادثة ـالنسبة والفعل:ـهو
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وامفعول:ـهوـعنـامخلوق.ـ

ويتجوزـالبعضـأحيانًاـفيطلقـاسمـالِفعلـعىـامفعول؛ـأنهـيازمه،ـفاـمفعوَلـ
باـفعل،ـفالفعُلـسبُبـوجودـامفعول،ـفيكونـإطاُقـاسمـالفعلـعىـامفعولـمنـبابـ

ـالسببـعىـامسَبب.ـ إطاقـاسم
ـعىـاأشاعرةـ ـالرَد ـقولـالطحاويـيستلزم ـالبابريـأّن فنخلصـإىـأنـقولـالعامة
ليسـدقيقًا،ـبلـإننيـأرىـأنـقولـالطحاويـمتوافـٌقـمعـقولـاأشاعرة؛ـأنهـأرجَعـ
كونـاهـتعاىـخالقًاـوبارئـًا،ـإىـكونهـقادرًا،ـوهذاـهوـعُنـمذهبـاأشاعرة،ـخافًاـ

ـلِـاـذكرنا.ـ ـالتكوين،ـوعىـكلـحالـفاأمرـسهل؛ ـالذينـأرجعواـذلكـإى للاتريدية،
آيات فيها بيان معنى اخلق:

وهذاـامعنىـاستفادهـاإمامـالطحاويـمنـعدةـنصوصـيـالكتابـوالسنة،ـكاـ
ـإاـامجّسمة. ـامعتّدـها، ـالفرقـاإسامية ـبلـسائر ـأهلـالسنةـميعًا، استفاده

قـالـاهـتعاىـيـسـورةـالبقرة:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ـ]64)[. 

وقالـتعاىـيـآلـعمران:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گ﴾ـ]90)[.

ففيـهاتنـاآيتنـدليٌلـعىـأنـاخلقـهوـامخلوق؛ـأنـماـنراهـبأعُينناـإناـهوـ
امخلوق،ـوليسـالفعلـامصدري،ـالذيـهوـنسبٌةـبنـالقدرةـاإهيةـوبنـامخلوقات،ـ
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ـوالدليلـعىـوجودـاهـتعاىـوعىـصفاتهـهوـالعامـامخلوق،ـ ـعنهـبصفاتـاأفعال، امعَر
وبواسطةـتعُقلـهذاـالعالـمـيمكنـأنـنعرفـبعَضـامعلوماتـالتيـتدُلناـعىـاهـتعاى،ـ
ـالنظرـإىـمعرفةـ ـالعاَلـم،ـلانتقالـبواسطةـهذا ـالنظرـي ـامتكلمن،ـإها وهذهـهيـطريقة

خالقـالعاَلـم.ـ
واخلق:ـهوـاإجادـمنـالعدم،ـسواءـكانـاموَجدـهوـصورةـالعالـمـأمـكانـعنـ
جوهرـالعام،ـفعىـاحالتنـيسمىـإجادهـخلقًا؛ـفاهـتعاىـخالُقـالصورةـواجوهر،ـفهاـ

ـاهـتعاىـبقدرته.ـ ـفأوجدما ـيكوناـموجوَدين، م
وقالـتعاىـيـسورةـغافر:ـ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ 

ڑ ک﴾ـ]62[.
ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ﴿ٱ  اأنعـام:ـ سـورةـ ويـ

ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ـ]02)[.

يونس:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ  تعاىـيـسورةـ وقالـ
ڀ     ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ﴾ـ]34[.

فاخلق:ـهوـاإجادـبعدـالعدمـسواءـإجادـصورةـأمـذاتـكاـقلنا،ـوُتثبتـهاتانـ
ـاهـتعاىـخالُقـكِلـيء،ـوكلمةـ»كلـيء«ـعامة،ـتشملـاأفعالـوالذوات،ـ اآيتانـأن
ـُيعبد،ـولذلكـرّتبـاهـتعاىـوجوَبـعبادتهـعىـ ـأن باـشٍكـواـريب،ـواخالقـيستحّق

مّردـكونهـخالقًا.
ـالنحل:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ﴾ـ]7)[.  ـتعاىـيـسورة وقوله
الفعلـامضارعـيفيدـااستمرار،ـماـمعنىـأَنـاهـيلق؟ـأي:ـمنـشأنهـأنهـمتصفـ

باخلق،ـأي:ـإذاـأرادـأنـيلَقـيلُق،ـوإذاـأرادـأنـاـيلَقـمـيُلْق.
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يتحّدثـاهـيـاآيةـعنـاأصنامـوامعبوداتـغرـاه:ـ﴿ــٿ ٹ ٹ﴾:ـيعنيـ
كمنـمنـشأنهـأنـاـيلق،ـفاـتوجدـيـهذهـاموجوداتـــغِرـاهـتعاىـــصفٌةـيمكنهمـ
هاـأنـيلقواـشيئًا،ـولذلكـنفىـعنهمـالتمُكنـمنـاخلقـمطلقًا،ـكاـأثبتـذلكـلنفسهـ

مطلقاً.
فاه سبحانه ليس خالقاً بالفعل، بمعنى: أنه كان قبل خلقه، ثم أوجد اخلق، 
فلخلِقه بداية، وموجودية امخلوقات ليس عى الدوام؛ أنه كان ي اأزل وا يء معه، 
ومع ذلك كان خالقاً،ـولكنـسائَرـماـسوىـاهـاـيلقـوإنـشاء،ـواهـإنـشاءـخلق،ـوإنـ

ـترك.ـ شاء
ـاخلق. ـالتيـيصدرـعنها ـبالقدرة ـأي:ـمتصفًا ومعنىـكونهـخالقًاـيـاأزل،

ـالفعلـامضارعـ ـأصاًـعىـاخلق؛ـأن ـله ـاإنسانـاـقدرة ـاآيةـدليلـعىـأن وهذه
يدلـعىـامَلكة،ـوقدـنفىـاهـتعاىـمَلكةـاخلقـعنـاإنسان،ـوأثبتهاـلنفسهـالعلّية؛ـفاـ

ـبلـاخلقـخصوصـباهـتعاى. ـاإنسانـقادرـعىـاخلق، ـإن ـبعدـذلك: يصحـأنـيقال
قالـتعاىـيـسورةـالعنكبوت:ـ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ـ]9)[.
ـفكيفـيسوغـأناسـ ـبداية، ـأنـاخلقـله ـأي: ـاخلق، ـآيةـرحةـعىـأنـاهـيبدأ هذه
أنـيقولواـبعدـذلك:ـإنـالعالـمـقديمـبالنوع؟ـوهذهـاآيةـدليلـقطعّيـعىـجوازـابتداعـ
ـأنكرـذلكـمنـ ـأخرى،ـخافًاـمن ـالوجودـمرة ـإعادتهـإى ـالعدم،ـثمـإفنائه،ـثم الوجودـمن

امبتدعةـوالفاسفة.
وقالـتعاىـيـسورةـاجاثية:ـ﴿يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت 

جث مث ىث يث﴾ـ]3)[.
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اهـخلقـالساواتـابتـداًءـ﴿خت﴾:ـاـِمنـأصٍلـسابقـعليها،ـأي:ـالساواتـ
واأرضـُخلقتـمنـعدم،ـهذاـدليٌلـعىـأنـاهـكانـيـاأزلـوحده،ـومعنىـ﴿خت﴾ـ
ـاخلقـاـعىـمثالـسابق،ـوأوجدهمـباـأصلـ ـاهـتعاىـابتدأ ـإَن ـأي: ـمنـاهـسبحانه، أي:

ـبإرادٍةـوقدرةـمنهـجّلـشأنه.ـ ـبلـإجاُدهمـكان وماّدةـسابقة،
وقدـأبدعـاإماُمـالبيهقيـيـبيانـهذاـامعنى،ـفقال:ـ»وأخرناـممدـبنـعبدـاهـ
ـبنـعمرو:ـ ـمعاوية ـثنا ـبرـبنـموسى: ـأنا احافظ:ـحدثنيـأبوـبكرـممدـبنـأمدـبنـبالويه:
ثناـأبوـإسحاقـالفزاري:ـعنـاأعمش:ـعنـجامعـبنـشداد:ـعنـصفوانـبنـمرز:ـعنـ

عمرانـبنـحصنـقال:
ـأتيناكـلنتفقهـ ـرسولـاه، ـيا ـفقالوا: ـنفرـمنـأهلـاليمن، ـفجاءه ـاهـملسو هيلع هللا ىلص، أتيتـرسوَل

ـاأمر:ـكيفـكان))(؟ ـالدين،ـولنسألكـعنـأولـهذا ي
ـالِذكرـ ـثمـكتبـي ـاماء، ـيُكنـيءـغره،ـوكان)3(ـعرُشهـعى ـاهـوم قال:ـ»كان)2(

كّلـيء،ـثمـخلقـالساواتـواأرض«)4(«.
قالـاأستاذـرمهـاه:ـ»قوله:ـ»كانـاهـومـيكنـيءـغره«،ـيدلـعىـأنهـمـيكنـ

يءـغرهـاـاماءـواـالعرشـواـغرما،ـوكلـذلكـأغياٌر.ـ
ـالعرشـعىـاماء. ـاماء،ـوخلق ـبه:ـثمـخلق ـاماءـ«يعني وقوله:ـ»وكانـعرشهـعى

قوهم:ـ»لنتفقه«،ـيستفادـمنه:ـأنـالسؤالـعنـمثلـهذهـاأمورـمنـالدين.ـوقوهم:ـ»عنـأولـهذاـ  )((

ـالسؤال. ـلـاـسألواـهذا ـللمخلوقاتـأوُل ـالناسـأن ـيكنـيعتقدـهؤاء ـلوـم اأمر«:
ـيكنـيءـمعه. ـأنهـم ـاهـواحال »كان«ـتامة.ـ»و«ـحالية:ـكان  )2(

ـكنتـ ـكقولك: ـتفيدـالصرورةـواابتداءـوالتحول، ـالناقصة ـو»كان« ـوخر، ـمبتدأ ـناقصةـها »كان«  )3(

جالساً.
ـالعرشـلهـأول. »كانـعرشهـعىـاماء«:ـأي:ـوجوُد ـ

ـاهـعزـوجلـومـيكنـيءـغره،ـ)769(. ـاخلق،ـكان أخرجهـيـ»اأساءـوالصفات«،ـبابـبدء  )4(
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وبيانـذلكـيـحديثـأيـرزينـالعقييـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـحنـقال:ـ»ثمـخلقـعرشهـ

عىـاماء«))(. 
ـثناـإسحاقـ ـثناـممدـبنـعبدـالسام: ـالعنبي: ـأبوـزكريا ـأبوـعبدـاهـاحافظـأنا أخرنا
ـالرزاق:ـعنـعمرـبنـحبيبـامكي:ـعنـحبيبـبنـقيسـاأعرج:ـعنـ ـأناـعبد ابنـإبراهيم:

طاوسـقال:
جاءـرجلـإىـعبدـاهـبنـعباسـفسأله،ـفـقال:ـمّمـُخلقـاخلق؟ـقال:ـمنـاماءـ
والنورـوالظلمةـوالريحـوالراب.ـفقالـالرجل:ـفممـخلقـهؤاء؟ـفـتاـعبدـاهـبنـ

عباس:ـ﴿يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت﴾ـ]اجاثية:ـ3)[)2(.
ـأنـاماءـوالنورـوالظلمةـوالريحـوالرابـماـيـالساواتـ ـابُنـعباس: ـفأخرنا قال:
وماـيـاأرض،ـوقدـأخرـاهـعزـوجلـأنـمصَدرـاجميعـمنه،ـأي:ـمنـخلِقهـوإبداِعهـ
واخراعهـفهوـخالقـكلـيء،ـخلقـاماءـأواً،ـأوـاماءـوماـشاءـمنـخلقهـاـعنـأصلـ
واـعىـمثالـسبق،ـثمـجعلهـأصاًـلـاـخلقـبعده،ـفهوـامبِدع،ـوهوـالباريـاـإلهـغره،ـ

واـخالقـسواه«)3(. 
ويـبعضـالروايات:ـ»كانـاهـومـيكنـيءـقبله«)4(،ـويـرواية:ـ»كانـاهـقبلـ

كلـيء«)5(. 

أخرجهـأمدـيـ»مسنده«ـ)6200)(،ـ)26:ـ7))(.ـ  )((

ومـ اإسنادـ هذاـحديثـصحيحـ وقال:ـ )2:ـ453(.ـ »مسنده«،ـ)3687(،ـ احاكمـيـ أخرجهـ  )2(

يرجاه.ـ
ـإىـسبيلـالرشاد«،ـص55.  »ااعتقادـواهداية  )3(

ـبابـ﴿ڤ  ـمنـحديثـعمرانـبنـحصن،ـكتابـالتوحيد، ـالبخاريـيـ»صحيحه« ـأخرجه )4(

ڤ ڦ ڦ﴾ـ]هود:ـ7[،ـ﴿ى ائ ائ ەئ﴾ـ]التوبة:ـ29)[،ـ)4)74(.
أخرجهـأمدـيـ»مسنده«،ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـ)9566(،ـ)5):ـ347(.  )5(
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ـالرواياتـرحٌةـيـبيانـأنـاهـتعاىـكانـقبلـكلـيء،ـوأّنـكلـيءـسواهـ وهذه

ـبالنوعـواـبالشخص.ـ ـنفسه،ـفاـيءـمنـامخلوقاتـقديٌم خلوقـبعدـعدم
وقدـخالفـيـذلكـابنـتيميةـفقالـإنـالعالـمـقديمـبالنوع،ـبمعنى:ـأنهـماـمنـ
عالـمـإاـوكانـعاَلـٌمـقبله،ـوماـمنـخلوٍقـإاـوكانـخلوقـقبله،ـإىـاـبدايَةـله،ـفاـ

يوجدـبدايةـللمخلوقات.ـ
وهذاـالكامـــكاـهوـظاهٌرـــخالفـلنصـاحديث،ـولنصوصـاآياتـالكثرةـ

ـامخلوقاِتـكَلهاـوجدتـبعدـعدم.ـ ـاأول،ـوأن ـاهـتعاىـهو التيـتثبتـأن
وقدـأشارـاحافظـابنـحجرـلذلكـيـ»فتحـالباري«ـفقال:ـ»قوله:ـ»كانـاهـومـ
ـأيـمعاوية:ـ ـ»ومـيكنـيءـغره«،ـويـرواية ـبلفظ: ـتقّدمـيـ»بدءـاخلق« ـقبله«. يكنـيء
ـالردـعىـ ـاهـواـيءـمعه«،ـوهيـأرحـي ـبمعنى:ـ»كان ـاهـقبلـكلـيء«،ـوهو »كان
منـأثبتـحوادَثـاـأوَلـهاـمنـروايةـالباب،ـوهيـمنـمستشنَعـامسائلـامنسوبةـابنـ
ـالبابـعىـغرها،ـ ـالتيـيـهذا ـاحديثـيرجحـالروايَة ـلهـعىـهذا تيمية،ـووقفُتـيـكام
معـأنـقضيةـاجمعـبنـالروايتنـتقتيـملـهذهـعىـالتيـيـبدءـاخلقـاـالعكس،ـ

واجمعـيقدمـعىـالرجيحـبااتفاق«))(. 
وقدـذكرـابُنـتيميةـكاَمهـهذاـالذيـأشارـإليهـابُنـحجرـيـرحـحديثـعمرانـ

ـبطاَنـميعـماـقاله.ـ ـبّينُتـفيه ابنـاحصن،ـوقدـكتبُتـرّدًاـكاماًـعليه
لوـمـيكنـللمخلوقاتـأوُلـمـيُكنـالسؤالـعنهاـبـ»كيف«ـجائزًا؛ـأنـالسؤالـ ـ
عنـالكيفـيستلزمـسبَقـثبوِتـوجوده،ـولذلكـفهذاـالسؤالـاـجوزـيـحّقـاه؛ـأنهـ
واأرض،ـ الساواتـ خلقـ ثمـ بداية،ـ لهـ العرشـ أّنـ يـ واحديُثـريٌحـ له،ـ أولـ اـ

ـأيضًا.ـ ـبدايةـيـالوجود فالساواتـواأرضـها

»فتحـالباري«ـ)3):ـ0)4(.  )((
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ـيدلـعىـأنهـ ـ»كانـاهـومـيكنـيءـغره« ـ»قوله: ـاهــ: ـرمه ـالبيهقيــ قالـاأستاذ
مـيكنـيءـغرهـاـاماءـواـالعرشـواـغرماـوكلـذلكـأغيار،ـوقوله:ـ»وكانـعرشهـ

ـالعرشـعىـاماء«. ـاماءـوخلق ـبه:ـثمـخلق ـيعني عىـاماء«
يعني:ـاماءـليسـأزليًاـأيضًا،ـبلـهوـخلوق،ـلوـقالـالرسولـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»كانـاه«ـفقطـ
لكانـهناكـاحتالـوجودـيءـمعه،ـولكنهـأّكدـعدمـوجودـيءـآخرـمعهـبقوله:ـ»ومـ

يكنـيءـغره«.
ـاه:ـوبيانـذلكـيـحديثـأيـرزينـالعقييـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـحنـ وقالـالبيهقيـرمه

ـاماء«.ـ قال:ـ»ثمـخلقـعرشهـعى
ـأبوـعبدـاهـاحافظ...ـجاءـرجلـإىـعبدـاهـبنـعباسـفسأله،ـفقال:ـمّمـُخلقـ أخرنا
ـالرجل:ـفممـخلقـهؤاء؟ـ ـاماءـوالنورـوالظلمةـوالريحـوالراب.ـفقال اخلق؟ـقال:ـمن

فتاـعبدـاهـبنـعباس:ـ﴿يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت﴾ـ]اجاثية:ـ3)[.
ـأنـاماءـوالنورـوالظلمةـوالريحـوالرابـماـيـالساواتـ ـابُنـعباس: ـفأخرنا قال:
وماـيـاأرض،ـوقدـأخرـاهـعزـوجلـأنـمصَدرـاجميعـمنه،ـأي:ـمنـخلِقهـوإبداِعهـ
واخراعهـفهوـخالقـكلـيء،ـخلقـاماءـأواً،ـأوـاماءـوماـشاءـمنـخلقهـاـعنـأصلـ
واـعىـمثالـسبق،ـثمـجعلهـأصاًـلـاـخلقـبعده،ـفهوـامبِدع،ـوهوـالباريـاـإلهـغره،ـ

واـخالقـسواه«))(. 
هذاـكامـاإمامـالبيهقيـينّصـراحًةـوبوضوحـتاٍمـعىـامعنىـالذيـفهمناه،ـ
وهوـالذيـنّصـعليهـأهلـالسنةـواجاعة،ـوهوـرورةـانقطاعـسلسلةـامخلوقاتـيـ
التيـ النبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»كانـاهـومـيكنـيءـغره«.ـوكاُمهـواأدلةـ قالهـ اأزل،ـوعىـماـ

ـإىـسبيلـالرشاد«،ـص55.  »ااعتقادـواهداية  )((
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أوردهاـقاطعٌةـيـأنـاهـتعاىـمـيلقـالعالـمـمنـمادةـسابقةـله،ـكاـقالـبهـالفاسفةـ
وماَلـإليهـبعضـامجسمةـيـكامه،ـفبطلـقوُلـكلـمنـقالـبخافـذلكـمنـامجسمةـ
والفاسفةـالقائلنـبأنـاهـتعاىـعّلةـللعام،ـوالقائلنـبوحدةـالوجود؛ـلِـاـيلزمـعندهمـ

ـللخلق. ـبداية ـامنايـلوجود ـأزاًـوأبدًا، ـاإله ـاستمرارـمظاهر منـرورة
ـأنـنذكرـبحثًاـخترًاـ ـالتسلسلـيـاأزلـونفيها،ـفاـبأسـهنا ـأوردناـمسألَة وباـأننا

ـالكتاب. ـيائمـهذا ـاأصلـبحسبـما يوضحـهذا

* * *
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بيان
الفرق بن التسلسل ي اماي والتسلسل ي امستقبل

ـلعددهاـواـ ـأوـمتمعة،ـاـهايَة ـالتسلسل:ـهوـعبارةـعنـموجوداتـمتتالية مفهوم
مقدارها،ـومعنىـأنهـاـهايةـلذلكـأي:ـيـنفسـاأمر،ـواـنريدـأنناـنحنـاـنقدرـعىـ

ـنفَسهاـغرـموجودةـيـنفسـاأمر.ـ ـإها ـبل ـالاهايةـمعـوجودها، تعُقلـوإدراكـهذه
والتسلسلـيـاخارجـمعناه:ـأنـيوجدـهذاـامفهومـمصداقًاـيـاخارج،ـبمعنى:ـ
أنهـيوجدـيـاخارجـموجوداتـاـهايةـلعددهاـأوـلكميتهاـبالفعل،ـوقدـحّققتـوثبتـ
وجوُدها،ـواـفرقـبنـأنـيكونـوجوُدهاـيـاخارجـمعًاـأوـعىـالتعاقب،ـفالتسـلسلـ
ـثبتـيـالوجودـ ـماـاـينتهي؛ـأنـكلـما ـمنـانتهاء ـيلزمـعليه ـمستحيل؛لِـا ــ ـامفهوم ــهذا
ـفيلزمـ ـماـيـاخارجـاـمتناهي، ـأّن ـفرضنا ـانتهىـحصوُله،ـوإذا اخارجيـجبـأنـيكونـقد

ـالتناهيـوالاتناهيـيـاخارج،ـوهوـمال.ـ اجتاع
فِعّلةـاستحالةـهذاـاأمر:ـهوـلزوُمـانقضاءـماـاـهايةـله،ـوهذاـمستحيل!ـواانقضاءـ

ـاموجوداتـعىـالوصفـالسابق. ـيقعـيـالوجودـماـاـهايَةـلهـمن ـأن معناهـهنا:
وُيعَلمـمنـمفهومـالتسلسلـامايـأنـكّلـأجزائـهـامعقولةـالتيـتكّونـمفهوَمهـ

الكاملـتصُدقـعىـأمورـوجوديةـوموجودةـيـنفسهاـويـاخارج.ـ
ـيي:ـ ـالتسلسلـهيـكا ـالتيـيتكّونـمنهاـمفهوم ـأنـاأجزاء ومعنىـذلك:

ـُتَعَدـ ـيمكنـأن ـاأمور ـفيه،ـوهذه ـأوـمتمعة ـأموٌرـموجودٌةـمتتابعةـيـالوجود أواً:
ـأوـغرـمتصلة.ـ ـإّماـمتصلة، ـبمقاديَرـوكّمياٍت؛ ـتقَدر أو
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ـأي:ـ ـلعددهاـيـنفسـاأمر، ـبامعنىـالذيـبّيناه،ـاـهايَة ـامعدودة ـاأمور ثانيًا:ـهذه
اـيمكنـحُرـعددهاـبأنـيقال:ـهيـأقلـمنـكذا،ـوأكثرـمنـكذا!ـبلـكلاـُفرضـأمٌرـاـ
ُيمكنـأنـيكونـأكُرـمنها؛ـأنـاأصلـيـكلـماـهوـسواهاـأنـيكونـمدودًا،ـوهيـــيـ
ـأنـتكونـاـهايةـها. ـآخَر؛ـأنـاأصلـفيها ـبمقداٍر ـالزيادةـعليها ـاـيمكن نفسـاأمرــ

ـقبلها،ـوكنَتـ ـأعطيُتكـتفاحًة ـإاـإذاـكنتـقد ـتفاحًة ـلنـأعطيَك ـفإنـقلَت: وهكذا
ـأبدًا؛ـأنكـرطتـعىـنفِسكـأنهـ ـتفاحًة ـفإنكـلنـتعطَيه ـالتسلسلـيـالِقَدم، جّوزـوقوع
ـفإنـلنـُتعطَيهـاحالّية،ـ ـالتفاحةـاحالية، ـقبلـهذه مهاـكانتـهناكـإمكانيٌةـِأنـتعطَيهـتفاحًة
وهذهـاإمكانيةـُــعىـفرضـصحةـالتسلسلـــلنـتزالـموجودةـوقائمةـأبدًا،ـولذلكـ

ـأّيتفاحة! فإنكـلنـتعطيه
ـفهلـُيمكنـأنـتتحققـيـامستقبل؟ـ ـالتيـفرضناها ـامتتابعة ـاأمور وأماـهذه

اجواب:ـاـيمكنـأنـتتحققـكُلهاـيـامستقبلـأيضًا؛ـأنـامستقبلـيكونـظرفًاـ
الزمانـيـ أنـ ُيتصَورـ أنـ نفِسه،ـواـيمكنـ لوجودها،ـوامستقبلـغرـموجودـاآنـيـ
ـله؛ـأنـكّلـ ـالتيـُتكّونهـويتألفـهوـمنهاـعدٌدـاـهاية امستقبلـسوفـيتحققـمنـوحداته
ـالوجود،ـفإنهـيمكنـأنـُيزادـعليه،ـوالعقُلـاـيتوقفـيـجويزـذلكـعندـحٍدـ عددـيقعـي

معنـواـغرـمعن.ـ
إذنـفمفهومـامستقبلـاـيكونـإاـأمرًاـعدميًاـاـوجوديًا؛ـأنهـإذاـكانـوجوديًا،ـ

فاـيلو:
ـامستقبل،ـوهوـمال. ـاآنـفيكونـهوـعنـاحارـا ـأنـيكونـواقعًا إما

وإماـأنـيكونـقدـوقعـقبلـاآن،ـفيكونـهوـعنـاماي،ـوهوـمالـأيضًا.ـ
واـيمكنـتصورـأمرـوجوديـهاهناـإاـامايـمنـحيثـإنهـكانـموجودًاـيـ
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بعضـاآنات،ـواحارـمنـحيثـإنهـموجودـاآن،ـوأماـامستقبلـفاـيمكنـأنـيقالـ

ـبامعنَينـالسابقن.ـ ـإنهـوجودٌي عليه:
إذنـيتحّصلـمنـهذا:ـأنناـلوـفرضناـالتسلسلـيـامستقبل،ـيلزمـالتناقض؛ـأنـ
رطـالتسلسلـوأجزاِءـمفهومهـهيـأموٌرـوجودية،ـفإذاـقلنا:ـإنـهذهـاأجزاَءـواقعٌةـيـ
امستقبل،ـفيصبحـاحاُلـكاـلوـقلنا:ـإنـاموجوداتـــأوـالوجودياتـــواقعةـيـالعدم،ـ
وأنـالعدمـظرفـها.ـومعلومـماـيـهذاـالكامـمنـتناقٍضـريح؛ـإذـالعدمـاـيكونـ

ـللوجود. ظرفًا
فالنـتيجة:ـهيـأنـالتسلسلـــبامفهومـالسابقـــمستحيُلـاحصولـيـامستقبلـ

أيضًا،ـكاـهوـمستحيلـاحصولـيـاماي.ـ
ـعندـعلاءـأهلـ ـكانـالتسلسلـيـامستقبلـمستحيًاـفكيفـاشُتهرـجويُزه ولكنـإذا

السنة؟ـ
ـواضحًاـاـيفىـعىـكثر،ـ ـذلكـامعنىـللتسلسلـأمرًا ـلـاـكانتـاستحالُة اجواب:
علمناـأهمـاـبَدـأنـيكونواـقدـأرادواـمعنًىـآخَرـللتسلسلـيـامستقبل،ـهوـغُرـامعنىـ
امرادـللتسلسلـيـاماي،ـوإاـلزمهمـالتناقُضـالريح،ـوهوـمال،ـوهذاـهوـاحاصلـ

بالفعل.ـ
وأيضًاـفقدـّرحواـبأهمـيريدونـمنـالتسلسلـيـامستقبلـمعنًىـآخرـغَرـمعناهـ
ـإاـ ـمنـحادثـمَصل، ـ»ما ـأنـمعنىـالتسلسلـاجائزـيـامستقبل:ـهو ـبينوا يـاماي،ـوقد

وَسَيِليهـحادثـمقَدر«.
وأنتـخبرـبأنـهذاـامفهومـمعنىـالتسلسلـامستقبّيـيتألفـمنـأموٍر:ـبعُضهاـ

ـاأمر.ـ ـيؤلفـماهية ـاأمور عدمٌي،ـوبعُضهاـوجودي،ـومموعـهذه
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ـولكنـيمكنـحدوثهـيـالزمانـ ـاحادثـالذيـمـحصلـبعد، فاحادثـامقَدرـمعناه:

ـامعنىـعدمٌيـكاـوضحناه. التاي.ـوهذا
ـيتأّلفـمنـأمورـكلهاـ ـمعنىـالتسلسلـيـامّيـومفهوَمه ـلكـأّن وقدـسبقـأنـذكرنا
وجودية؛ـأنـمعناه:ـأنهـماـمنـحادٍثـحاصلـبالفعل،ـإاـويوجدـقبَلهـحادٌثـحاصلـ

ـبالفعل.ـ ـللحوادثـاحاصلة آخر،ـوهكذاـاـإىـبدايَة
ـبعُضهـعدميـوبعُضهـوجودي،ـوبنـماـكُلهـوجودي. ـالفرقـبنـما وأنتـتعلم

والفرقـبينها:ـهوـامعنىـالوجوديـالزائدـيـمفهومـالتسلُسلـيـامّي،ـوهذاـ
اأمرـالزائدـهوـــبعينهـــعّلُةـاستحالةـهذاـالنوعـمنـالتسلسل،ـوهوـغرـموجودـيـ

ـفهوـغرـمنفٍيـواـمتنع. التسلسلـيـامستقبل،ـولذا
ـالتسلُسلـبامعنىـامعلومـيـاماي،ـاـُيناقضـاحكَمـ ـبامتناع ـفاحكم وعىـذلك،
بتجويزـالتسلسلـبامعنىـالذيـوّضحناهـيـامستقبل؛ـاختـافـأحِدماـعنـاآخر،ـ
ـالتسلسلـامايـليستـموجودًةـواـمتحققةـيـالتسلسلـامستقبي.ـ ـاستحالة وأنـعّلة

أدلة نقلية عى بطان التسلسل:
ـالقدم،ـمنهاـماـهوـعقٌي،ـومنهاـماـ ـالتسلسلـي وقدـقامتـأدلٌةـعديدةـعىـبطان

ـنقي.ـ هو
فأماـاأدلةـالعقليةـفاـذكرناهـسابقًاـيكفيـعندـذيـالعقلـالسليم،ـوقدـتكّفلتـ

ـالتسلُسلـيـاماي.ـ ـبإبطال ـامطّولة العلاءـيـكتبهم
ـأيضًا:ـ ـفهيـكثرة ـالنقلية ـاأدلة وأما

ـتعاى:ـ﴿ۈئ ۈئ﴾ـ]احديد:ـ2[،ـواأوليةـاـيمكنـثبوهاـهـتعاىـإاـإنـ ـقوله منها
كانـموجودًاـوحدهـاـيءـمعه،ـواـيساوقـوجودهـوجود.ـ
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ويدلـلذلكـقولهـتعاى:ـ﴿ہ ہ ہ ہ﴾ـ]الرعد:ـ6)[ـفإنـاخلقـمعناه:ـإجادـ

بعدـعدم،ـوهوـصادٌقـعىـالصورةـوامادة.ـ
ومثلهـاسمـاهـتعاىـ»البارئ«،ـفمعناه:ـالـموِجدـاـعىـمثالـسابقـواـمنـمادةـ

سابقة.ـ
ـبعضـاأدلةـعىـذلك.ـ ـأوضحنا ـأن وقدـسبق
ـامطلبـاجليل.ـ ـتدُلـعىـهذا ـأحاديُث ومنها

أواً: حديث عمران بن حصن:
روىـالبخاريـيـ»صحيحه«ـعنـعمرانـبنـحصنـريـاهـعنهاـقال:ـدخلتـ
عىـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـوعقلُتـناقتيـبالباب،ـفأتاهـناٌسـمنـبنيـميمـفقال:ـ»اقَبلواـالبرىـياـ
بنيـميم«ـقالوا:ـقدـبَرَتناـفأعطِنا.ـمّرتن،ـثمـدخلـعليهـناسـمنـأهلـاليمنـفقال:ـ
»اقبلواـالبرىـياـأهلـاليمن؛ـإذـمـيقبلهاـبنوـميم«ـقالوا:ـقدـقبلناـياـرسولـاه،ـقالوا:ـ
جئناكـنسألكـعنـهذاـاأمر؟ـقال:»كان اه وم يكن يء غره، وكان عرشه عى اماء،ـ
وكتبـيـالذكرـكلـيء،ـوخلقـالساواتـواأرض«،ـفنادىـمناد:ـذهبتـناقُتـكـياـ
ـتركُتها))(.  ـأيـكنُت ـفواهـلوددُت ـالراُب، ـفانطلقُتـفإذاـهيـيقطعـدوها ابنـاحصن!
ويـ»صحيحـالبخاري«ـعنـعمرانـبنـحصنـقال:ـإيـعندـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـإذـجاءهـ
قوٌمـمنـبنيـميم،ـفقال:ـ»اقبلواـالبرىـياـبنيـميم«ـقالوا:ـبّرَتناـفأعطِنا،ـفدخلـناسـ
ـقبِلنا!ـجئناكـ ـبنوـميم«ـقالوا: ـيقبلها ـأهلـاليمنـإذـم ـالبرىـيا ـ»اقبلوا منـأهلـاليمنـفقال:
ـاأمرـماـكان؟ـقال:ـ»كان اه وم يكن يء قبله،  لنتفقهـيـالدين،ـولنسألكـعنـأولـهذا

ـبابـماـجاءـيـقولـاهـتعاى:ـ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ـ]الروم:ـ27[،ـ ـاخلق، كتابـبدء  )((

رقمـ)9)3. 
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وكان عرشه عى اماء، ثم خلق الساواتـواأرض،ـوكتبـيـالذكرـكلـيء«ـثمـأتايـ
رجلـفقال:ـياـعمرانـأدرْكـناقَتكـفقدـذهبت،ـفانطلقتـأطلُبهاـفإذاـالرابـينقطعـ

دوها،ـوأيمـاهـلوددُتـأهاـقدـذهَبتـومـأُقم))(. 
ويـ»صحيحـابنـحبان«ـعنـعمرانـبنـحصنـقال:ـإيـجالٌسـعندـرسولـاهـ
ملسو هيلع هللا ىلصـإذـجاءهـقومـمنـبنيـميمـفقال:ـ»اقبلواـالبرىـياـبنيـميم«ـقالوا:ـقدـبَرتـناـــياـ
رسولـاهـــفأعطنا،ـفدخلـعليهـناسـمنـأهلـاليمن،ـفقال:ـ»اقبلواـالبرىـياـأهلـ
اليمن؛ـإذـمـيقبلهاـبنوـميم«،ـقالوا:ـقدـقبلناـياـرسولـاه،ـجئناـلنتفّقهـيـالدينـونسألكـ
ـفقال:ـ»كان اه وم يكن يء قبله، وكان عرشه عى اماء، ثم  ـاأمر:ـماـكان؟ عنـأولـهذا
ـياـعمرانـ ـأتاهـرجلـفقال: ـثم ـقال: خلق الساوات واأرض،ـوكتبـيـالذكرـكلـيء«،
ابنـحصنـراحلتكـأدرْكها،ـفقدـذهَبت،ـفانطلقُتـأطلُبها،ـفإذاـالرابـينقطعـدوها،ـ

ـاهـلوددُتأهاـذهبتـومـأقم)2(.  وأيم
ويـ»سننـالبيهقيـالكرى«ـعنـعمرانـبنـحصنـقال:ـدخلُتـعىـرسولـاهـ
ملسو هيلع هللا ىلص...ـفذكرـاحديثـقالـفيه:ـقالوا:ـجئناكـنسألكـعنـهذاـاأمر؟ـقال:ـ»كان اه وم 
يكن يء غره، وعرشه عى اماء، وكتب ي الذكر كل يء وخلق الساوات واأرض«.
رواهـالبخارُيـيـ»الصحيح«ـعنـعمرـبنـحفصـبنـغياث،ـوالـمرادـبهـــواهـ
أعلمــ:ـثمـخلقـاماَء،ـوخلقـالعرشـعىـاماء،ـوخلقـالقلمـوأَمَرهـفكتبـيـالذكرـكّلـ

يء)3(.

كتابـالتوحيد،ـبابـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ]هود:ـ7[،ـ﴿ى ائ ائ ەئ﴾ـ  )((

]التوبة:ـ29)[،ـ)4)74(.
ـالقرآن،ـ)79)(.ـ ـامنزلـعىـنبيناـممدـملسو هيلع هللا ىلص،ـذكرـحديثـمع ـبالقرآن كتابـاإيان  )2(

ـاخلقـ)56)8)(. ـبابـمبتدأ كتابـالسر،  )3(
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ويـ»امعجمـالكبر«عنـعمرانـبنـحصنـقال:ـأتيتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـعىـناقة،ـ
ـقدـقبلناـ ـفقالوا: ـالبرى« ـ»اقبلوا ـناسـمنـبنيـميمـفقال: ـوأتاه ـبالبابـثمـدخلت، فعقلُتها
ـالبرىـواـتقولواـكاـقالـ ـاليمنـفقال:ـ»اقبلوا ـناسـمن ـأتاه ـثم ـفأعَرَضـعنهم، فأعطِنا،
بنوـميم«،ـفقالوا:ـقدـقبلنا،ـفأخِرناـعنـأولـهذاـاأمر؟ـفقال:ـ»كان اه وم يكن غره، 
وكان عرشه عى اماء«،ـفجاءـرجلـفقال:ـياـابنـحصنـأدِرْكـناقَتك،ـفذهبُتـفلحقُتهاـ

ـتركتها))(. ـأيـكنُت ـاهـلوددُت بالراب،ـوأيم
ـبنـحصن: ويـ»فتحـالباري«:ـ»حديثـعمران

ـاقَبلواـ ـأي: ـالُبرى«ـبضمـأولهـوسكونـامعجمةـوالقر، ـ»اقبلوا ـقوله: ]30(8[
ـبه«. ـباجنة،ـكالفقهـيـالدينـوالعمل ـبه ـأخذُتم ـإذا ـُتبروا ـيقتيـأن منيـما

ثمـقال:ـ»قوله:ـفأخذـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـحّدثـبدءـاخلقـوالعرش،ـأي:ـعنـبدءـاخلق،ـ
وعنـحالـالعرش،ـوكأنهـضّمنـ»حّدث«ـمعنىـ»يذكر«،ـوكأهمـسألواـعنـأحوالـهذاـ
ـأنـيكونواـسألواـعنـأولـجنسـامخلوقات،ـفعىـاأولـ ـالظاهر،ـوحتمل العالـم،ـوهو
ـيقتيـ ـالساواتـواأرض،ـوعىـالثاي: ـأولـيءـخلقـمنه ـأخرـأّن ـأنه يقتيـالسياق:
أنـالعرشـواماءـتقّدمـخلُقهاـقبلـذلك،ـووقعـيـقصةـنافعـبنـزيد:ـنسألكـعنـأولـ

ـاأمر«)2(. هذا
ـللكشميهني،ـولغره:ـ ـنسألك«ـكذا ـ»قالوا:»جئنا ـقوله: ـ»]9)30[ قالـابنـحجر:
»جئناكـلنسألك«،ـوزادـيـالتوحيد:ـ»ونتفقهـيـالدين«،ـوكذاـهيـيـقصةـنافعـبنـزيدـ

ـآنفًا. ـإليها التيـأرُت

)498(،ـ)8):ـ204(.  )((

»فتحـالباري«ـ)6:ـ288(.  )2(
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ـامأمور،ـويرادـ ـبه ـُيطلقـويراد ـاحارـاموجود،ـواأمر ـأي: ـاأمر« قوله:ـ»عنـهذا

ـالشأن،ـواحكم،ـواحّثـعىـالفعلـغرـذلك. به
قوله:ـ»كانـاهـومـيكنـيءـغره«ـيـالروايةـاآتيةـيـالتوحيد:ـ»ومـيكنـيءـ
قبله«،ـويـروايةـغرـالبخاري:ـ»ومـيكنـيءـمعه«،ـوالقصةـمتحدٌة،ـفاقتىـذلكـأنـ
الروايةـوقعتـبامعنى،ـولعلـراوَهاـأخذهاـمنـقولهـملسو هيلع هللا ىلصـيـدعائهـيـصاةـالليل،ـكاـ
تقدمـمنـحديثـابنـعباس:ـ»أنتـاأولـفليسـقبلكـيء«ـلكنـروايةـالبابـأرُحـ
يـالعدم،ـوفيهـدالٌةـعىـأنهـمـيكنـيٌءـغرهـاـاماءـواـالعرشـواـغرما؛ـأنـكلـ
ـاماءـسابقًا،ـثمـ ـأنهـخلق ـاماء«ـمعناه: ذلكـغرـاهـتعاى،ـويكونـقوله:ـ»وكانـعرشهـعى

ـاماء. ـالعرشـعى خلق
وقدـوقعـيـقصةـنافعـبنـزيدـاحمريـبلفظ:ـ»كانـعرشهـعىـاماء،ـثمـخلقـ
ـفّرحـبرتيبـ ـفيهن«، ـثمـخلقـالساواتـواأرضـوما ـاكتبـماـهوـكائٌن، ـفقال: القلم،

ـاماءـوالعرش. امخلوقاتـبعد
قوله:ـ»وكانـعرشهـعىـاماءـوكتبـيـالذكرـكلـيءـوخلقـالساواتـواأرض«ـ

ومـيقعـبلفظـ»ثم«ـإاـيـذكرـخلقـالساواتـواأرض.
وقدـروىـمسـلمـمنـحديثـعبدـاهـبنـعمروـمرفوعًا:ـ»أنـاهـقـدرـمقاديرـ
اخائقـقبلـأنـيلقـالساواتـواأرضـبخمسنـألفـسنة،ـوكانـعرشهـعىـاماء«،ـ
وهذاـاحديثـيؤيدـروايةـمنـروىـ»ثمـخلقـالسمـاواتـواأرض«ـباللفظـالدالـعىـ

الرتيب.
تنبيه:ـوقعـيـبعضـالكتبـيـهذاـاحديث:ـ»كانـاهـواـيءـمعه،ـوهوـاآنـ
عىـماـعليهـكان«ـوهيـزيادٌةـليستـيـيءـمنـكتبـاحديث.ـنـّبهـعىـذلكـالعّامُةـ
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تقُيـالدينـابنـتيمية))(،ـوهوـمسَلٌمـيـقوله:»وهوـاآن...«ـإىـآخره،ـوأماـلفظـ»واـ

ـبمعناها. ـالبابـبلفظـ»واـيءـغره« يءـمعه«،ـفرواية
ووقعـيـترمةـنافعـبنـزيدـاِحمريـامذكور:ـ»كانـاهـاـيءـغُره«ـبغرـواو.

قوله:ـ»وكانـعرشهـعىـاماء«ـقالـالطيبي:ـهوـفصلـمستقل؛ـأنـالقديم:ـمنـمـ
ـاماءـ ـأّن ـإى ـبقوله:ـ»وكانـعرشهـعىـاماء« ـلكنـأشار ـيعارضهـيـاأولية، يسبقهـيء،ـوم
والعرشـكاناـمبدَأـهذاـالعاَلـم؛ـلكوهاـُخلقاـقبلـخلقـالساواتـواأرض،ـومـيكنـ

حتـالعرشـــإذـذاكـــإاـاماء.
وُمَصُلـاحديث:ـأنـُمطَلَقـقوله:ـ»وكانـعرشهـعىـاماء«ـمقَيٌدـبقوله:ـ»ومـيكنـ

ـالعدم. يءـغره«،ـوامرادـبـ»كان«ـيـاأوِل:ـاأزليُة،ـويـالثاي:ـاحدوُثـبعد
ـــمنـحديثـأيـرزينـالعقييـمرفوعًا:ـ»أنـ ـــوصّححه وقدـروىـأمُدـوالرمذّي

اماءـُخلقـقبلـالعرش«.
ـاماء. ـاهـمـيلقـشيئًاـماـخلقـقبل ـأن ـبأسانيَدـمتعِددة: وروىـالُسّدُيـيـتفسره

وأماـماـرواهـأمُدـوالرمذُيـوصّححهـــمنـحديثـعبادةـبنـالصامتـمرفوعًا:ـ
ـبينَهـ ـالقيامة«،ـفُيجَمع ـإىـيوم ـاكُتب،ـفجرىـباـهوـكائٌن ـثمـقال: »أولـماـخلقـاهـالقلم،
ـإىـماـمنهـصدرـ ـبالنسبة ـأو: ـاماءـوالعرش، ـإىـماـعدا ـبالنسبة ـالقلم: ـأّولية ـبأن ـقبَله وبَنـما

ـأوَلـماـُخلق. ـاكُتب؛ ـأنهـقيلـله: ـأي: ـالكتابة، من
وأماـحديثـ»أولـماـخلقـاهـالعقل«ـفليسـلهـطريٌقـثْبٌت،ـوعىـتقديرـثبوته،ـ

ـتأويله،ـواهـأعلم. ـاأخرـهو ـالتقدير فهذا

ـنقلناـكامهـمنـالفتوحاتـ ـنبهـعىـذلكـابنـعريـاحاميـالصويـالشهرـقبلـابنـتيمية،ـوقد وقد  )((

ـفانظره.ـ سابقًاـيـبعضـاهوامش،
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ـالقلم؟ـ ـالعرشـأو ـللعلاءـقولنـيـأّهاـُخلقـأواً: ـاهمدايـأن ـالعاء ـأبو وحكى

ـالثاي. ـتبعه ـابنـجريرـوَمن ـالعرش،ـواختار قال:ـواأكثرـعىـسبقـخلق
وروىـابنـأيـحازمـمنـطريقـسعيدـبنـجبر:ـعنـابنـعباسـقال:ـخلقـاهـاللوحـ
امحفوظـمسرةـمسـمئةـعام،ـفقالـللقلمـــقبلـأنـيلقـاخلقـوهوـعىـالعرشــ:ـ

ـالقيامة. ـأكتب؟ـقال:ـعلميـيـخلقيـإىـيوم اكتْب،ـفقال:ـوما
ذكرهـيـتفسرـسورةـ﴿ڱ﴾،ـوليسـفيهـسبقـخلقـالقلمـعىـالعرش،ـبلـفيهـ

سبقـالعرش.
ـالبيهقيـيـ»اأساءـوالصفات«ـمنـطريقـاأعمش:ـعنـأيـظبيان:ـعنـ وأخرج
ابنـعباسـقال:ـأولـماـخلقـاهـالقلم،ـفقالـله:ـاكتْب،ـفقال:ـياـربـوماـأكتُب؟ـقال:ـ

ـالساعة. ـإىـقيام ـالقدر،ـفجرىـباـهوـكائٌنـمنـذلكـاليوم ُاكُتِب
ـاخلقـ ـبدء ـبنـمنصور:ـعنـأيـعوانة:ـعنـأيـبر:ـعنـماهدـقال: وأخرجـسعيد

ـاماء. العرشـواماءـواهواء،ـوخلقتـاأرضـمن
ـاآثارـواضح. ـبنـهذه واجمُع

ـ»قّدر«،ـ»يـالذكر«ـأي:ـيـملـالذكر،ـأي:ـيـاللوحـامحفوظ،ـ قوله:ـ»وكتب«ـأي:
ـالكائنات. »كَلـيء«ـأي:ـمن

ويـاحديثـجواُزـالسؤالـعنـمبدأـاأشياء،ـوالبحثـعنـذلك،ـوجوازـجوابـ
ـيدخلـعىـمعتقده،ـ ـالكُفـإنـخيـعىـالسائلـما العالـمـباـيستحرهـمنـذلك،ـوعليه
ـامخلوقاتـبعدـأنـمـتكنـاـعنـ ـأنـجنسـالزمانـونوَعهـحادٌث،ـوأنـاهـأوجدـهذه وفيه

ـالقدرة. ـبلـمع عجٍزـعنـذلك،
واستنبطـبعُضهمـمنـسؤالـاأشعرينـعنـهذهـالقصة:ـأنـالكامـيـأصولـالدينـ
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وحدوِثـالعلمـمستمّرانـيـذّريتهم،ـحتىـظهرـذلكـمنهمـيـأيـاحسنـاأشعري.ـ

ـإىـذلكـابنـعساكر. أشار
ـأقفـ ـياـعمران«،ـوم ـاأخرى:ـ»فجاءـرجلـفقال: قوله:ـ»فنادىـُمناد«،ـيـالرواية

عىـاسمهـيـيءـمنـالروايات.
اأوى:ـ الروايةـ يـ ووقعـ انفلتت،ـ أي:ـ احصن«ـ ابنـ ياـ ناقـتكـ »ذهبتـ قوله:ـ
»فجاءـرجلـفقال:ـياـعمرانـراحلَتك«ـأي:ـ»أدرْكـراحلَتك«ـفهوـبالنصب،ـأوـ»ذهبتـ
راحلُتك«ـفهوـبالرفع،ـويؤيدهـالروايةـاأخرى،ـومـأقفـعىـاسمـهذاـالرجل،ـوقوله:ـ

ـأي:ـردت. ـبالفاء، »تفلتت«
قوله:ـ»فإذاـهيـيقطع«ـبفتحـأولهـ»دوهاـالسـراُب«ـبالضّمـأي:ـحولـبينيـوبنـ

ـُيرىـهارًاـيـالفاةـكأنهـماء. ـمعروف،ـوهو:ـما ـبامهملةــ رؤيتها،ـوالرابــ
قوله:ـ»فواهـلوددُتـأيـكنتـتركتها«ـيـالتوحيد:ـ»أهاـذهبتـومـأُقم«ـيعني:ـ

ـالنبُيـملسو هيلع هللا ىلصـحديَثهـيـظنِه،ـفتأسفـعىـماـفاتهـمنـذلك. ـُيكمل ـأن أنهـقامـقبل
ـالعلم. وفيه:ـماـكانـعليهـمنـاحرصـعىـحصيل

وقدـكنُتـكثرـالتطُلبـلتحصيلـماـظّنـعمرانـأنهـفاتهـمنـهذهـالقصةـإىـأنـ
وقفُتـعىـقصةـنافعـبنـزيدـاحمريـفقوَيـيـظنّيـأنهـمـيُفتُهـيءـمنـهذاـالقصةـ
بخصوصها؛ـِخُلِوـقصةـنافعـبنـزيدـعنـقدٍرـزائدـعىـحديثـعمران،ـإاـأنـيـآخرهـ

بعدـقولِه:ـ»وماـفيهن«:ـ»واستوىـعىـعرشهـعزـوجل«.
احديثـالثاي:ـحديثـعمر،ـقال:ـقامـفيناـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـمقامًا،ـفأخرناـعنـبدءـ

ـاحديث«))(. اخلقـحتىـدخلـأهلـاجنةـمنازهم...

ـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«،ـكتابـبدءـاخلق،ـبابـماـجاءـيـقولـاهـتعاى:ـ﴿ڤ ڦ   )((

ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ـ]الروم:ـ27[،ـ)92)3(.ـ»فتحـالباري«ـ)6:ـ289(.
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ـأيضًا: وقالـ»فتحـالباري«))(

قوله:ـ»قالواـبّرَتناـفأعطِنا«،ـزادـيـروايةـحفصـ»مرتن«ـوزادـيـروايةـالثوريـ
عنـجامعـيـ»امغازي«:ـ»فقالوا:ـأماـإذاـبّرتناـفأعطنا«،ـوفيها:ـ»فتغّرـوجُهه«،ـويـ
روايةـأيـعوانةـعنـاأعمشـعندـأيـنعيمـيـ»امستخرج«:ـفكأنـالنبَيـملسو هيلع هللا ىلصـكرهـذلك،ـ
ويـُأخرىـيـامغازيـمنـطريقـسفيانـأيضًا:ـ»فُرؤيـذلكـيـوجهه«،ـوفيها:ـ»فقالوا:ـ
ياـرسولـاهـبّرتنا«،ـوهوـداٌلـعىـإسامهم،ـوإناـرامواـالعاجل،ـوسبُبـغضبهـملسو هيلع هللا ىلصـ
استشعاُرهـبِقّلةـعلمهم؛ـلكوهم عّلقوا آماَهم بعاجل الدنيا الفانية، وقّدموا ذلك عى 

التفُقه ي الدين الذي حصل هم ثواب اآخرة الباقية.
ـالكرماي:ـدلـقوُهم:ـ»بّرتنا«ـعىـأهمـقبلواـيـاجملة،ـلكنـطلبواـمعـذلكـ قال
ـوإناـنفىـعنهمـالَقبولـامطلوَبـاـُمطَلقـالَقبول،ـوغضبـحيثـمـهتُمواـ ـمنـالدنيا، شيئًا
بالسؤالـعنـحقائقـكلمةـالتوحيدـوامبدأـوامعاد،ـومـيعَتنواـبضبطها،ـومـيسألواـعنـ

ـواموِصاِتـإليها. ُموجباِها
ـفمنـ ـفأعطنا«، ـ»برتنا ـقالوا: ـاهتامهمـإاـبشأنـالدنيا ـيُكنـجّل ـلـاـم قالـالطيبي:

ـبنوـميم«. ـيقبلها ثمـقال:ـ»إذـم
ـ»ثمـدخلـعليه«،ـويـروايةـ ـ»فدخلـناسـمنـأهلـاليمن«،ـيـروايةـحفص: قوله:

ـاليمن«. ـناسـمنـأهل أيـعاصم:ـ»فجاءه
ـوكذاـعندـابنـحبانـ ـرسولـاه«، ـ»يا ـأبوـعاصمـوأبوـنعيم: ـزاد ـقبلنا«، ـ»قالوا: قوله:

ـالرمنـعنـجامع. ـبنـعبد منـروايةـشيبان
ـاأمرـماـكان؟« ـلنتفقهـيـالدين،ـولنسألكـعنـأولـهذا قوله:ـ»جئناك

»فتحـالباري«ـ)6:ـ289(.  )((
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هذهـالروايةـأتُمـالرواياتـالواقعةـعندـامصنّف،ـوحذفـذلكـكَلهـيـبعِضها،ـ
أوـبعَضه،ـووقعـيـروايةـأيـمعاويةـعنـاأعمشـعندـاإساعيي:ـ»قالوا:ـقدـبَرَتناـ
ـذلكـمنـأهلـاليمن،ـوامرادـ ـقائِل ـاأمرـكيفـكان؟«ـومـأعرفـاسَم فأخِرناـعنـأولـهذا

ـاخلق. ـبيانهـيـبدء ـاأمر«ـتقدم بـ»اأمر«ـيـقوهم:ـ»هذا
ـيكنـيءـغره«. ـاخلقـبلفظـ»وم ـتقدمـيـبدء ـقبله« ـيكنـيء قوله:ـ»كانـاهـوم
ويـروايةـأيـمعاوية:ـ»كانـاهـقبلـكلـيء«ـوهوـبمعنى:ـ»كانـاهـواـيءـ
معه«،ـوهيـأرحـيـالرّدـعىـمنـأثبَتـحوادَثـاـأوَلـهاـمنـروايةـالباب،ـوهيـمنـ
ـاحديثـُيرّجحـالروايةـ ـلهـعىـهذا ـامسائلـامنسوبةـابنـتيمية،ـووقفُتـيـكاٍم ُمستشنَع
ـمعـأنـقضيةـاجمعـبنـالروايتنـتقتيـمَلـهذهـعىـالتيـ ـالبابـعىـغرها، التيـيـهذا

ـاهـ))(. ـُيقَدمـعىـالرجيحـبااتفاق«. ـاخلق،ـاـالعكس،ـواجمع يـبدء
ـذَكَرهـيـ ـفيهاـميعـما ـنقضُت ـالرّدـعىـابنـتيميةـيـرسالٍةـخاصة، ـبّينُت أقول:ـوقد

ـفلينُظرهاـمنـشاء.ـ ـامسألة، ـيتعلقـهذه ـاحديثـما رحهـهذا
وقولـابنـحجرـ»امنسوبة«ـأي:ـالتيـاشتهرـنسبتهاـإىـابنـتيمية،ـواـيريدـبذلكـ
التـشكيكـيـنسبتـهاـإليه،ـفإنهـُيـخرـأنهـرأىـرسالَتـهـيـحديثـعمرانـبنـحصن،ـ

ـالنوعّيـيـتلكـالرسالةـكاـقّررهـيـغرها.ـ ـالِقدم وابُنـتيميةـقدـقّررـرأيهـي
ثمـقالـابنـحجر:ـ»قالـالطيبي:ـقوله:ـ»ومـيكنـيءـقبله«ـحاٌل،ـويـامذهبـ
الكويـخٌر،ـوامعنىـيساعده؛ـإذـالتقدير:ـكانـاهـمنفردًا،ـوقدـجّوزـاأخفشـدخوَلـ
الواوـيـخرـ»كان«ـوأخواهاـنحوـ»كانـزيدـوأبوهـقائم«؛ـعىـجعِلـاجملةـخرًاـمعـ
ـتقريرهـ ـتقدم ـالتوربشتيـإىـأهاـملتانـمستقّلتان،ـوقد ـللخرـباحال،ـومال ـتشبيهًا الواو

ـاخلق. يـبدء
»فتحـالباري«ـ)3):ـ0-409)4(.  )((
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وقالـالطيبي:ـلفظةـ»كان«ـيـاموضعنـبحسبـحالـمدخوها؛ـفامرادـباأول:ـ

ـالعدم. ـاحدوثـبعد اأزليةـوالِقدم،ـوبالثاي:
ثمـقال:ـفاحاصُل:ـأنـعطفـقوله:ـ»وكانـعرشهـعىـاماء«ـعىـقوله:ـ»كانـاه«ـ

ـالذهن. منـبابـاإخبارـعنـحصولـاجملتنـيـالوجودـوتفويضـالرتيبـإى
قالوا:ـو»فيه«ـبمنزلة:ـ»ثم«،ـوقالـالكرماي:ـقوله:ـ»وكانـعرشهـعىـاماء«ـمعطوفـ
عىـقوله:ـ»كانـاه«ـواـيلزمـمنهـامعية؛ـإذـالازمـمنـالواوـالعاطفةـااجتاُعـيـأصلـ
ـقالـغُره:ـومنـثمـجاءـ»يءـغره«،ـومنـثمـجاءـ الثبوتـوإنـكانـهناكـتقديٌمـوتأخر،

ـامعية. ـلنفيـتوُهم ـيكنـيءـغره« قوله:ـ»وم
قالـالراغب:ـ»كان«ـعبارةـعاـمىـمنـالزمان،ـلكنهاـيـكثرـمنـوصفـاهـ
ـتعاى:ـ﴿ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴾ـ]اأحزاب:ـ40[،ـ تعاىـتنبئـعنـمعنىـاأزلية،ـكقوله
قال:ـوماـاستعملـمنهـيـوصفـيٍءـمتعّلقًاـبوصفـلهـهوـموجوٌدـفيه؛ـفللتنبيهـعىـ

أنـذلكـالوصفـازٌمـلهـأوـقليُلـاانفكاكـعنه؛ـكقولهـتعاى:ـ﴿ی جئ حئ 
مئ﴾ـ]اإراء:ـ27[،ـوقـوله:ـ﴿ٿ ٿ ٿ﴾ـ]اإراء:ـ67[،ـوإذاـاسُتـعملـيـ
الزمنـامايـجازـأنـيكونـامستعَمُلـعىـحاله،ـوجازـأنـيكونـقدـتغّر؛ـنحو:ـكانـ

فانـكذاـثمـصارـكذا.
ـ»ومـيكنـيءـغره«ـظاهٌرـيـذلك؛ـ ـبهـعىـأنـالعالـمـحادث؛ـأنـقوله: واسُتدّل

فإنـكلـيءـسوىـاهـُوجدـبعدـأنـمـيكنـموجودًا.
ـ»انحّلتـناقُتكـمنـعِقاها«،ـ ـأيـمعاوية: ـ»أدركـناقَتكـفقدـذهبت«ـيـرواية قوله:
وزادـيـآخرـاحديث:ـ»فاـأدريـماـكانـبعدـذلك«ـأي:ـماـقالهـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـتكملًةـ

لذلكـاحديث.
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قلُت:ـومـأقفـيـيءـمنـامسانيدـعنـأحٍدـمنـالصحابةـعىـنظرـهذهـالقصةـ
التيـذكرهاـعمران،ـولوـُوجدـذلكـأمكنـأنـُيعرفـمنهـماـأشارـإليهـعمران،ـوحتملـ

ـاحديثـانتهىـعندـقيامه«))(. ـأّن ـاتفق ـيكون أن
راهويه:ـ بنـ روايةـإسحاقـ اماء«ـوقـعـيـ هنا:ـ»وعرشـهـعىـ »وقولهـ قال:ـ ثمـ
»والعرشـعىـاماء«،ـوظاهرهـأنهـكذلكـحنـالتحديثـبذلك،ـوظاهرـاحديثـالذيـ
ـيَزلـعىـاماء،ـ ـبأنهـم ـقبلـخلقـالساواتـواأرض،ـوُجَمع: ـالعرشـكانـعىـاماء ـأّن قبله

ـاهـ)2(. ـاهـتعاى«. ـبلـهوـماٌءـحتـالعرشـكاـشاء ـالبحر، ـباماءـماء وليسـامراد
ثانياً: حديث أي هريرة وأنس بن مالك

يـ»صحيحـالبخاري«:ـعنـأيـهريرةـريـاهـعنه:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»يأيـ
ـفإذاـ ـفيقول:ـمنـخلقـكذا؟ـمنـخلقـكذا؟ـحتىـيقول:ـَمنـخلَقـرَبَك؟ ـأحَدكم الشيطاُن

ـولينَتِه«)3(. ـباه، ـفليستعْذ بَلَغه،
َمنـخلَقـ له:ـ يقولـ »فيقول:ـمنـخلقـكذاـوكذا؟ـحتىـ ورواهـمسلٌم،ـولفظه:ـ

ـباهـولينتِه«)4(. ـبلغـذلكـفليستعْذ ـفإذا رَبَك؟
يـ»مسنـدـاإمامـأمدـبنـحنبل«ـعنـامحررـبنـأيـهريرة:ـعنـأبيهـقال:ـقالـ
رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»اـيزالـالناسـيسألونـحتىـيقولوا:ـكانـاهـقبَلـكلـيء،ـفاـكانـ

قبله«)5(.

ـابنـحجر،ـ»فتحـالباري«ـ)3:ـ0)4(.ـ انظر:  )((

امصدرـالسابق.ـ  )2(

ـإبليسـوجنودهـ)3276(.ـ ـبابـصفة ـاخلق، كتابـبدء  )3(

ـيقولهـمنـوجدهاـ)4)2(. ـالوسوسةـيـاإيانـوما ـبابـبيان كتابـاإيان،  )4(

)9566(،ـ)5):ـ347(.  )5(
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ويـ»صحيحـمسلم«ـعنـأيـهريرةـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»اـيزالـالناسـ
يتساءلونـحتىـيقال:ـهذاـخلقـاهـاخلق،ـفمنـخلقـاه؟ـفمنـوجدـمنـذلكـشيئًا،ـ

ـباه«))(. ـآمنُت فليُقل:
أقول:ـواـريبـأنـمنـيقول:ـ»هذاـخلقـاهـاخلق،ـفمنـخلقـاه؟«ـاـيريدـ

ـبعدـعدم.ـ باخلقـإاـاإجاد
ـإنـاهـخلقـاخلق،ـ ـالقائل: ـأنـالنبيـعليهـالسامـأقّر ـاحديث: ومُلـاستدالناـهذا
ـدليلـعىـقطِعـسلسلةـ ـ»فمنـخلقـاه؟«،ـوهذا ـاعرضـعليهـيـقوله: ـامعنى،ـولكنه هذا

اخلقـيـاماي.
وقولهـيـحديثـأمد:ـ»حتىـيقولوا:ـكانـاهـقبلـكلـيء«،ـدليلـريحـعىـ

ـاخلقـيـاماي. قطعـسلسلة
ويـهذهـاأحاديثـــوماـسيأيـــدليلـأيضًاـعىـقطعـالتسلسلـيـالذهنـأيضًا،ـ
النبيـعليهـ ليسـفقطـيـاخارج؛ـأنـالقولـهوـافراٌضـذهني،ـفوجبـقطُعه،ـوأقرـ

ـالتسلسل. السامـذلكـالقطع،ـواعرضـعىـإدامة
ـالباري«: ـابنـحجرـيـ»فتح قال

»]02)3[ـقوله:ـ»منـخلقـرَبـك؟ـفإذاـبلغهـفليستـعْذـباهـولينـتِه«ـأي:ـعنـ
ـإفساَدـدينهـوعقلهـهذهـ ـيريد ـأنه ـإىـاهـيـدفعه،ـويعلم ـبلـيلجأ ااسرسالـمعهـيـذلك،

ـبااشتغالـبغرها. ـفينبغيـأنـجتهَدـيـدفعها الوسوسة،
ـأنـالشيطانـإذاـوسوسـبذلكـفاستعاذـالشخُصـ ـاحديث: ـهذا قالـاخطاي:ـوجُه
باهـمنهـوكّفـعنـمطاولتهـيـذلكـاندفع،ـقال:ـوهذاـبخافـماـلوـتعّرضـأحٌدـمنـ

ـيقولهـمنـوجدهاـ)2)2(.ـ ـالوسوسةـيـاإيانـوما ـبابـبيان كتابـاإيان،  )((
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البرـبذلك؛ـفإنهـُيمكنـقطُعهـباحجةـوالرهان،ـقال:ـوالفرقـبينها:ـأنـاآدميـيقعـ
منهـالكاُمـبالسؤالـواجوابـواحالـمعهـمصور،ـفإذاـراعىـالطريقَةـوأصابـاحجَةـ
انقَطَع،ـوأماـالشيطانـفليسـلوسوستهـانتهاء،ـبلـكّلـاـُألزمـحجًةـزاغـإىـغرهاـإىـأنـ

ـباهـمنـذلك. ُيفيـبامرءـإىـاحرة،ـنعوذ
قالـاخطاي:ـعىـأنـقوله:ـ»منـخلقـرَبك؟«ـكاٌمـمتهافتـينُقُضـآخرهـأوله؛ـ
ـالتسلسل،ـوهوـ ـثمـلوـكانـالسؤالـمتجهًاـاستلزم أنـاخالقـيستحيلـأنـيكونـخلوقًا،
مال،ـوقدـأثبتـالعقُلـأنـامحَدثاِتـمفتقرٌةـإىـُمِدٍث،ـفلوـكانـهوـمفتقرًاـإىـمِدٍثـ

ـانتهى. لكانـمنـامحَدثات.
ـالبرـفيهـنظر؛ـأنهـثبتـ ـالشيطانـوخاطبة ـإليهـمنـالتفرقةـبنـوسوسة والذيـنحا
يـمسلمـمنـطريقـهشامـبنـعروةـعنـأبيهـيـهذاـاحديث:ـ»اـيزالـالناسـيتساءلونـ
حتىـيقال:ـهذاـخلقـاهـاخلق،ـفمنـخلقـاه؟ـفمنـوجدـمنـذلكـشيئًاـفليُقل:ـآمنُتـ

باه«،ـفسّوىـيـالكّفـعنـاخوضـيـذلكـبنـكّلـسائلـعنـذلكـمنـبٍرـوغِره.
ـاثنان«،ـوكانـالسؤالـعنـذلكـ ويـروايةـمسلمـعنـأيـهريرةـقال:ـ»سألنيـعنها
لـاـكانـواهيًاـمـيستحقـجوابًا،ـأوـالكُفـعنـذلكـنظرـاأمرـبالكِفـعنـاخوضـيـ

الصفاتـوالذات.
ـهيـالتيـتندفعـ ـفالتيـاـتستقرـواـجلبهاـشبهٌة قالـامازري:ـاخواطرـعىـقسمن:
باإعراضـعنها،ـوعىـهذاـُينـَزلـاحديُث،ـوعىـمثلهاـينطلقـاسمـ»وسوسة«،ـوأماـ

ـإاـبالنظرـوااستدال. ـفهيـالتيـاـتندفع ـالناشئةـعنـالشبهة ـامستقّرة اخواطر
وقالـالطيبي:ـإناـأمرـبااستعاذِةـوااشتغاِلـبأمٍرـآخَرـومـيأُمرـبالتأملـوااحتجاج؛ـ
أنـالعلمـباستغناءـاهـجلـوعاـعنـاموِجدـأمٌرـضـرورٌيـاـيقبلـامناظرة،ـوأنـ
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ـإاـاملجأـ ـله ـفاـعاَج ـإاـحرة،ـومنـهذاـحاُله ـامرء ااسرسالـيـالفكرـيـذلكـاـيزيد

ـبه«))(. إىـاهـتعاىـوااعتصام
 ثالثاً: حديث أنس بن مالك

ويـ»صحيحـالبخاري«ـعنـأنسـبنـمالكـيقول:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»لنـيرحـ
ـاهـخالقـكلـيء،ـفمنـخلقـاه؟«)2(. ـيتساءلونـحتىـيقولوا:ـهذا الناُس

وجهـدالةـاحديثـعىـقطعـالتسـلسلـيـالقدم:ـأنـالسائلـيتوّصلـإىـأنـاهـ
تعاىـهوـخالُقـكلـيء،ـوقدـأقّرـالرسولـعليهـالصاةـوالسامـهذهـالنتيجة،ـولكنهـ

ـيتبنـمنـاأحاديثـالسابقة.ـ ـالثايـمنهاـكا اعرضـعىـالقسم
ويـهذاـاحديثـويـغره:ـدليٌلـعىـأنـالتفكرـيـمثلـهذهـامواضيعـأمٌرـاـ
يمكنـأنـننزَعُهـعنـقلوبـالناس،ـبلـجبـاجواُبـعليهـحتىـنقطعـترُددهمـفيه،ـوأماـ
ـامازريـوغُره؛ـ ـامقامـشيئًا،ـكاـوّضحه مّردـذّمهمـعنـذلك،ـومنُعهمـمنه،ـفاـيفيدـيـهذا

ـبعَضهـسابقًا. ـنقلنا ما
مباحَثـعلمـ أجِلهـ الدينـمنـ قّررـعلاءـأصولـ الذيـ هناـهوـ قلناـ الذيـ وهذاـ
ـاستفَرغواـ ـثم ـَتِرَدـعىـالناس، ـالشبهاتـالتيـيمكنـأن الكام،ـوبّوبوهاـوتفنّنواـيـَتعداد

ـإنهـعلمـمذموم؟! ـالعلم: جهَدهمـيـإبطاها،ـفكيفـيقالـيـهذا
ـالباري«: ـابنـحجرـيـ»فتح قال

ـوعند  ـ»يسألون«، ـامستمي: ـ»لنـيرحـالناسـيتساءلون«ـيـرواية ـقوله: ]6866[«
ـالناسـيتساءلون«. مسلمـيـروايةـعروةـعنـأيـهريرة:ـ»اـيزال

»فتحـالباري«ـ)6:ـ340(.  )((

ـالسؤالـوتكلفـماـاـيعنيهـ)7296(.ـ ـيكرهـمنـكثرة ـبابـما ـبالكتابـوالسنة، كتابـااعتصام  )2(
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قوله:ـ»هذاـاهـخالقـكلـيء«ـيـروايةـعروة:ـ»هذاـخلقـاهـاخلق«،ـومسلمـ
ـالعبَد«ـ ـ»يأيـالشيطاُن ــ: ـأيضًا ـاخلقـمنـروايةـعروة ـالبخاريـيـبدء ـــوهوـيـرواية أيضًا
ــأوـ»أحَدكم«ـــ»فيقول:ـمَنـخَلَقـكذاـوكذا؟ـحتىـيقول:ـمنـخلقـرَبك؟ـويـلفظـ

ـاهُ«. ـالساَء؟ـمنـخلقـاأرَض؟ـفيقول: مسلم:ـ»منـخلق
وأمدـوالطرايـمنـحديثـخزيمةـبنـثابتـمثُله،ـومسلمـمنـطريقـممدـبنـ
سرينـعنـأيـهريرة:ـ»حتىـيقولواـهذاـاهـخَلَقنا«،ـولهـيـروايةـيزيدـبنـاأصمـعنه:ـ

ـاهـخلقـكلـيء«. »حتىـيقولوا
ويـروايةـامختارـبنـفلفلـعنـأنسـعنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»قالـاهـعزـوجل:ـإَن 

أمتك ا تزال تقول: ما كذا وكذا؟ حتى يقولوا: هذا اه خلق اخلق«.
وللبزارـمنـوجهـآخرـعنـأيـهريرة:ـ»اـيزالـالناسـيقولون:ـكانـاهـقبلـكلـ

يء،ـفمنـكانـقبله«.
قالـالتوربشـتي:ـقوله:ـ»هذاـخلقـاهـاخلق«،ـحتملـأنـيكونـهذاـمفعواً،ـ
وامعنى:ـحتىـيقالـهذاـالقوُل،ـوأنـيكونـمبتدًأـُحذفـخُره،ـأي:ـهذاـاأمرـقدـُعلم!ـ
ـمبتدأـ ـأوـ»هذا« ـمبتدأـوخر، ـاه« ـ»هذا ـأنسـعندـمسلمــ: ـيعنيـرواية وعىـاللفظـاأولــ

ـاخلَق«ـخره. و»اه«ـعطفـبيانـو»خلَق
قالـالطيبي:ـواأوُلـأوى،ـولكنـتقديره:ـهذا مقـَرٌر معلوم، وهو أن اه خلق 
اخلق، وهو يء، وكل يء خلوق، فَمن خلقه؟ـفيظهرـترتيبـماـبعدـالفاءـعىـماـ

قبلها.
ـبلغهـفليْسَتِعْذـ قوله:ـ»فمنـخلقـاهـيـروايةـبدءـاخلقـ»منـخلقـربك«ـوزاد:ـ»فإذا

باهـوْلَينْـَتِه«.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  324
ويـلفظـمسلمـ»فمنـوجدـمنـذلكـشيئاـفليـقلـآمنتـباه«ـوزادـيـأخرىـ

»ورسله«.
وأيـداودـوالنسائيـمنـالزيادةـ»فقولواـاهـأحدـاهـالصمدـالسورة،ـثمـليتفلـ

ـلَيْسَتِعْذ«. ـثم عنـيساره
ـفانـ وأمدـمنـحديثـعائشةـ»فإذاـوجدـأحدكمـذلكـفليقلـآمنتـباهـورسوله
ذلكـيذهبـعنه«ـومسلمـيـروايةـأيـسلمةـعنـأيـهريرةـنحوـاأولـوزادـ»فبيناـاناـيـ
امسجدـإذـجاءيـناسـمنـاأعرابـفذكرـسؤاهمـعنـذلكـوانهـرماهمـباحصا،ـوقال:ـ

صدقـخليي«.ـ
ولهـيـروايةـممدـبنـسرينـعنـأيـهريرةـ»صدقـاهـورسوله«ـقالـابنـبطال:ـ
يـحديثـأنسـاإشارةـإىـذِمـكثرةـالسؤال؛ـأهاـتفيـإىـامحذورـكالسؤالـامذكور؛ـ

ـااـعنـجهلـمفرط. ـينشأ فإنهـا
ـالشيطانـيأيـأحدكمـفيقولـ وقدـوردـبزيادةـمنـحديثـأيـهريرةـبلفظـ»اـيزال
َمْنـَخَلقـكذاـمنـخلقـكذاـحتىـيقولـمنـخلقـاهـفإذاـوجدـذلكـأحدكمـفليقلـآمنتـ

باه«.
ويـرواية:ـ»ذاكـريحـاإيان«.

ولعلـهذاـهوـالذيـأرادـالصحايـفيمـاـأخرجهـأبوـداودـمنـروايةـسهيـلـبنـ
أيـصالح:ـعنـأبيه:ـعنـأيـهريرةـقال:ـجاءـناسـإىـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـمنـأصحابهـفقالوا:ـياـ
رسولـاهـإّناـنِجُدـيـأنُفِسناـاليءـيعُظُمـأنـنتكّلمـبه،ـماـُنِحُبـأّنـلناـالُدْنياـوأناـتكّلمناـ

به!ـفقال:ـ»أَوَقْدـوجدُموه؟ـذاكـريحـاإيان«.
وابنـأيـشيبةـمنـحديثـابنـعباس:ـجاءـرجلـإىـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـفقال:ـإيـأحّدثـ
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ـإىـ ـأمَره ـبه!ـقال:ـ»احمدـهـالذيـرّد ـأتكّلم ـأن ـايـمن ـأحُب ـأكوَنـَمََمًة نفيـباأمرـان

الوسوسة«.ـ
ثمـنقلـاخطاي:ـامرادـبريحـاإيان:ـهوـالذيـيعُظمـيـنفوسهمـإنـتكلمواـ
بهـويمنعهمـمنـَقبولـماـيلقيـالشيطان،ـفلواـذلكـمـيتعاَظمـيـأنفسهمـحتىـأنكروه،ـ

ـالشيطانـوكيِده. ـبلـهيـمنـِقَبل ـاإيان، ـنفَسهاـريُح ـالوسوسة ـأن وليسـامراد
وقالـالطيبي:ـقوله:ـ»نجدـيـأنفسناـاليء«ـأي:ـالقبيح؛ـنحوـماـتقدمـيـحديثـ
ـنعتقده،ـوقوله:ـ ـأن ـيليق ـبأنهـا ـأي:ـللعلم ـبه« ـنتكلم ـأن أنسـوأيـهريرة،ـوقوله:ـ»يعظم
»ذاكـريحـاإيان«ـأي:ـعلُمكمـبقبيحـتلكـالوساوسـوامتناُعـَقبولكمـووجوُدكمـ
النُفرَةـعنهاـدليٌلـعىـخلوصـإيانكم؛ـفانـالكافرـيُرـعىـماـيـقلبهـمنـالـُمحالـواـ

ينفرـعنه.
ـيركـالتفّكرـيـذلكـاخاطر،ـ ـأي: ـ»فليستعذـباهـولينته« وقولهـيـاحديثـاآخر:
ويستعيذـباهـإذاـمـيزلـعنهـالتفُكر،ـواحكمةـيـذلك:ـأنـالعلمـباستغناءـاهـتعاىـعنـ
كّلـماـيوسوسهـالشيطانـأمرـرورٌيـاـحتاجـلاحتجاجـوامناظرة،ـفإنـوقعـيٌءـ
ـالشيطان،ـوهيـغرـمتناهيةـفمهاـُعورضـبُحجٍةـجدـمسلكًاـ منـذلكـفهوـمنـوسوسة
آخَرـمنـامغالطةـوااسرسالـفيضيعـالوقتـإنـَسِلَمـمنـفتنتِه،ـفاـتدبرـيـدفِعِهـأقوىـ

منـاإجاءـإىـاهـتعاىـبااستعاذةـبهـكاـقالـتعاى:ـ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ﴾ـ]اأعراف:ـ200[.

وقالـيـرحـاحديثـالذيـفيهـ»فليقلـاهـاأحد«:ـالصفاتـالثاثـمنبهةـعىـ
أنـاهـتعاىـاـجوزـأنـيكونـخلوقًا:ـأماـ»أَحٌد«ـفمعناه:ـالذيـاـثايـلهـواـمثل،ـفلوـ
ُفرضـخلوقًاـمـيكنـأَحدًاـعىـاإطاق،ـوسيأيـمزيٌدـهذاـيـرحـحديثـعائشةـيـ

أولـكتابـالتوحيد.
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وقالـامهلب:ـقوله:ـ»ريحـاإيان«ـيعني:ـاانقطاعـيـإخراجـاأمرـإىـماـاـهايةـ
له،ـفاـبدـعندـذلكـمنـإجابـخالقـاـخالَقـله؛ـأنـامتفكرـالعاقلـجدـللمخلوقاتـ
كِلهاـخالقًا؛ـأثِرـالصنعةـفيها،ـواحدِثـاجاريـعليها،ـواخالُقـبخافـهذهـالصفة،ـ
فوجبـأنـيكونـلكٍلـمنهاـخالٌقـاـخالَقـله،ـفهذاـهوـريحـاإيان،ـاـالبحثـالذيـ

ـامؤّديـإىـاحرة. ـالشيطان هوـمنـكيد
ـنفسه؟ ـأنـيلقـاخالق ـامانع ـاموسوس:ـفا ـابنـبطال:ـفإنـقال وقال

قيلـله:ـهذاـينقضـبعُضهـبعضًا؛ـأنكـأثبَتـخالقًاـوأوجبَتـوجوده،ـثمـقلت:ـ
لتـناقضه؛ـأنـ يلقـنفسهـفأوجبتـعدَمه!ـواجمعـبنـكونهـموجودًاـمعدومًاـفاسدـ
ـقال:ـوهذاـواضحـيـ ـله. ـفعًا ـنفِسه ـفيستحيلـكوُن ـفعِله الفاعلـيتقّدمـوجوُدهـعىـوجود

ـانتهىـملَخصًاـموضحًا. ـيفيـإىـريحـاإيان. ـالشبهة،ـوهو حلـهذه
وحديثـأيـهريرةـأخرجهـمسلم،ـفعزوهـإليهـأوىـولفظه:ـ»إّناـنجدـيـأنفسناـماـ
ـنعمـقال:ـ»ذاكـريحـاإيان«،ـ ـقالوا: ـأنـيتكلمـبه«ـقال:ـ»وقدـوجدموه؟« يتعاظمـأحدنا
ـالوسوسة،ـفقال:ـ»تلكـمضـ ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـعن وأخرجـبعدهـمنـحديثـابنـمسعود:ـسئل

ـابنـحبان. ـأبوـداودـوالنسائيـوصححه اإيان«،ـوحديثـابنـعباسـأخرجه
وقالـابنـالتن:ـلوـجازـمخرعـاليءـأنـيكونـلهـخرٌعـلتسلسل،ـفاـبدـمنـ
اانتهاءـإىـموجدـقديٍم،ـوالقديم:ـمنـاـيتقدمهـيء،ـواـيصحـعدمه،ـوهوـفاعلـاـ

ـاهـتباركـوتعاى. مفعول،ـوهو
وقالـالكرماي:ـثبتـأنـمعرفةـاهـبالدليلـفرُضـعنـأوـكفاية،ـوالطريقـإليهاـ
ـأوـ ـاخالقـغرـخلوق، ـأّن ـلكنـلـاـُعرفـبالرورة بالسؤالـعنهاـمتعن؛ـأهاـمقّدمتها،
ـالذّمـيتعلقـبالسؤال  ـالسؤالـعنـذلكـتعنتًا،ـفيكون بالكسبـالذيـيقاربـالصدقـكان
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ـالشبهةـعنهـريُحـ ـذلك،ـوإزالة الذيـيكونـعىـسبيلـالتعنت،ـوإاـفالتوصلـإىـمعرفة
ـنحوـهذاـ ـتقدم ـللتسلسل،ـوقد ـلهـخالٌق؛ـدفعًا ـإىـمنـيكون ـإذـاـبدـمنـاانقطاع اإيان؛

ـاهـ))(. ـاخلق«. ـبدء ـإبليسـمن يـصفة
ـامسألةـوقعتـيـزمنـالرشيدـيـقصةـلهـمعـصاحبـ ـإَنـنحوـهذه ـ»ويقال: ثمـقال:
اهندـوأنهـكتبـإليه:ـهلـيقدرـاخالقـأنـيلقـمثله؟ـفسألـأهَلـالعلمـفبدرـشاٌبـفقال:ـ
هذاـالسؤالـماٌل؛ـأنـامخلوقـمَدث،ـوامحَدثـاـيكونـمثلـالقديم،ـفاستحالـأنـ
يقال:ـيقدرـأنـيلقـمثَلهـأوـاـيقدر؛ـكاـيستحيلـأنـيقالـيـالقادرـالعالـم:ـيقدرـأنـ

ـاهـ)2(. يصرـعاجزًاـجاهاً«.
ـيكفيـاللبيب.ـ ـأوردناهـهنا ـامطلبـاجليل،ـوما ـأخرىـعىـهذا ـنقليٌة ـأدلة وتوجد
وبعدـذلك،ـفلكـأنـتتعجبـمنـابنـرشدـاحفيدـعندماـاّدعىـأنهـاـيوجدـدليلـ
رعيـواحٌدـيدلـعىـأنـاهـكانـوحَدهـقبَلـأنـيلقـامخلوقات،ـوهوـيتوّسلـبذلكـ
القولـإىـإثباتـماـيدعيهـالفاسفةـــوهوـمنهمـــمنـأنـاهـتعاىـواجُبـالفعلـعىـأنهـ
علٌةـمخلوقاته،ـوماـكانـكذلك؛ـفإنهـيستحيلـأنـيكونـموجودًاـقبلـخلقه،ـأوـأنـيقالـ
فيه:ـإنهـموجودـواـيءـغرهـواـيءـمعه.ـومنـالواضحـأنـهذاـالزعمـخالٌفـلِـاـ
تقّررـيـالريعةـوالعقلـالرهاي،ـوقدـقّررناـالرَدـعليهـوبيانـخَطلهـيـرّدناـعىـكتابـ

ـفانظرهـهناك.ـ ـله، »مناهجـاأدلة«
قال الطحاوي: )وكا أنه حيي اموتى بعدما أحيا استحّق هذا ااسم قبَل إحيائهم(
وردـيـالقرآنـأنهـتعاىـحييـاموتىـكقولهـتعاىـيـسورةـالبقرة:ـ﴿ژ ژ 

ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ﴾ـ]73[.

»فتحـالباري«ـ)3):ـ274-272(.  )((

ـالسابقـ)3):ـ274(. امصدر  )2(
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ـااسمـ ـاموتىـُيسمىـأنهـُمييـاموتى،ـوكذلكـاستحقـهذا فاهـتعاىـبعدـأنـأحيا
قبلـإحيائـهم،ـعىـنفسـاأسلوبـالسابقـوتفريعًاـعىـماـسبقـقال:ـ»وكمـاـأنهـمييـ
اموتى...«ـأي:ـإنـاستحقاقـااسمـمرّتبـعىـقدرتهـتعاىـعىـإحياءـاموتى،ـاـعىـ
ِيـِهم،ـفإنهـتعاىـيسمىـ»مييـ إحيائهمـبالفعل،ـفمجّردـكونهـقادرًاـعىـذلك،ـولوـمـُحْ

اموتى«.
قال الطحاوي: )كذلك استحق اسم اخالق قبل إنشائهم(

اـُيسمىـاهـخالقًاـبعدـأنـيُلقـفقط،ـبلـهوـخالٌقـقبلـأنـيلق.ـماـهوـالسببـ
ـامخلوقات؟ـ ـاأزلـحتىـقبلـأنـيلق ـاهـسبحانهـخالقًاـمنذ الذيـمنـأجلهـكان

ـاهـليستـ ـالسابقة،ـوهيـكوُنـصفاِت ـالقاعدة ـالطحاويـلتوضيح ـإكاٌلـمن هذا
ـيتصفـبأنهـ ـقديمة،ـولذلكـفإنه ـأفعاَلهـحادثةـوصفاتِه ـفإن مستمّدًةـمن أفعالهـجلـشأنه،
ـقبلـأنـيلقهم.ـ مييـاموتىـقبلـإجادـامخلوقاتـبلـوقبلـإماتتهم،ـوكذلكـيسمىـخالقًا
والسببـيـتسميتهـهذهـاأساء:ـهوـقيامـالصفاتـالتيـهاـيكونـمنشأـاخلق،ـ
وهيـالقدرةـواإرادةـوالعلم،ـوقياُمـهذهـالصفاتـبذاتهـجلـشأنهـأزٌي،ـواـيعتمدـعىـ

ـالصفاتـله. ـبوجودـهذه ـنفسـإجاِدهـمروٌط ـامخلوقات؛ـأن ـاهـتعاىـهذه إجاد
ومنـهذاـنستفيدـمعنُىـيـغايةـاإفادةـوهو:ـأنـاهـتعاىـاـيستفيدـاتصاَفهـبالصفاتـ
ـفإنـ ـوهذا ـبلـمنـالصفاتـالتيـيتصفـها، ـباأساءـمنـاأفعالـالتيـيفعُلها، واـتسميَته
ـالصفات،ـوليستـ ـناشئٌةـعن أساءهـوصفاتِهـتعاىـأزليٌة،ـمعـكونـأفعالِهـحادثًة،ـفأفعاله

ـناشئةـعنـأفعاله.  صفاته
ـيصّحـ ـإنا ـتعاىـخالقًا ـأيضًا،ـفادعىـأنـكونه ـتيمية ـابن ـاأصلـقدـخالفـفيه وهذا
ـامخلوقاِت،ـوإجاُدهـتعاىـللمخلوقاتـهوـكاٌلـله،ـواّدعىـأيضًاـأنهـ ـاهـتعاى بأنـيوجد
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تعاىـيفعلـالكاَمـيـذاته،ـفُيصبحـهذاـالكامـالذيـهوـفعٌلـلهـمتكلًا،ـفجعلـالفعلـ
قائًاـباه،ـوالفعُلـحادث،ـفجعلـاهـتعاىـموصوفًاـبصفاِتـحادٍث،ـوهذاـمعنىـقوله:ـ

ـيترفـامخلوقـبنفسهـمامًا. ـاهـيتّرفـيـنفسهـكا إن
وابنـتيميةـخرجـي هذاـالكامـعنـماـيقولـبهـأهلـالسنة،ـوأهلـاحق،ـوهوـ
خاٌفـلِـاـينصـعليهـاإمامـأبوـجعفرـالطحاويـرمهـاهـتعاى،ـوهذاـأصلـعظيمـمنـ

ـبتحصيله. ـينبغيـعىـالقارئـااعتناء أصولـأهلـالسنة
قال اإمام أبو جعفر: )ذلك بأنه عى كِل يٍء قدير(

ـالقدرة.ـ ـاهـخالٌقـقبلـأنـيلقـاخلق؛ـأنهـمّتصفـبصفة ـأّن ـالسبَبـي يبّن
ـالذيـوّضحهـسابقًا،ـوهوـكونـاهـتعاىـخالقًاـوقبلـ ـتعليلـللحكم قوله:ـ»ذلك«

امخلوقات،ـورّبًاـوقبلـامربوبات.ـ
فكلمةـ»ذلك«ـتدلـعىـالعّلةـالتيـمنـأجلهاـحَكـَمـالطحاوُيـبذلكـاحكم،ـ
ـكاـتراهاـــهي:ـكونـاهـتعاىـمتصفًاـبأنهـعىـكلـيءـقدير،ـفالقدرةـمنشُأـكلـ والعّلةــ
تلكـالصفات،ـوهيـصفٌةـقديمٌةـقائمةـباهـتعاى،ـوأجلـاتصافهـتعاىـبالقدرةـفهوـ
الرُبـواخالُقـوالرازقـوامحييـوامميت...ـإلخ،ـفكُلـهذهـالصفاتـراجعٌةـإىـالقدرةـ

ـالصفات. ـبأٍيـمنـهذه ـاتصاُفه ـَلـاـصّح ـتعاىـقديرًا ـيكن ـترى،ـفلوـم كا
وهذاـالكامـيوافقـماـعليهـأهلـالسنةـمنـإرجاعـميعـهذهـالصفاتـإىـالقدرةـ
مامًاـكاـنصـعليهـاإمامـالطحاوي،ـواـجعلونـكَلـفعٍلـمنـهذهـاأفعالـناشئًاـعنـ
صفٍةـخاصٍةـقائمٍةـباهـتعاىـكاـيّدعيهـبعضـامجسمة،ـبلـكُلـهذهـاأفعالـناشئٌةـعنـ

ـالقدرة. صفةـواحدة،ـوهي
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ـاهـعىـكلـيءـقديرـكثرةـمنها: واآياتـالتيـتنصـعىـأن

ـالبقرة:ـ﴿ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ـتعاىـيـسورة قوله
ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ﴾ـ]20[.

وقولهـتعاىـيـسـورةـالبقرة:ـ﴿ک ک ک ک گ گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴾ـ]09)[.
ـالنحل:ـ﴿ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ـتعاىـيـسورة وقوله

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ـ]77[.
وقولهـتعاىـيـسـورةـالعنـكبوت:ـ﴿ڻ ۀ  ۀ ہ  ہ ہ ہ 

ھھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ـ]20[.

قال الطحاوي: )وكل يء إليه فقر، وهو ليس فقرًا إى يء، وكل أمر عليه يسر(
ـقديرًا،ـ ـإىـكونه ـللموتىـورازقًا ـوُمييًا ـورّبـًا ـاإمامـالطحاويـكونـاهـخالقًا أرجَع
أاـيوافقـهذاـقوَلـاأشاعرةـبأَنـأكثرـاأساءـاحسنىـراجعٌةـإىـبعضـالصفات؟ـبى،ـ
ـاهـعىـإيقاعـ ـقدرة ـأي: ـقادرـعىـالرزق،ـوكونهـمنتقًا: ـأنه ـأي: ـلقدرته، كونهـرازقًاـراجٌع
العذابـوالعقابـيـبعضـالناس،ـوعىـنـفسـالنسـقـفمعنىـ»ميي«:ـأي:ـقادرـعىـ

ـاهـقديرًا. ـاأساءـراجعةـومشتقةـمنـكون اإحياء...ـفكلـهذه
وهذاـاأصلـالذيـوّضحناهـمنـكامـاإمامـالطحاويـهوـاأساسـيـمسألةـ
ـاختاٌفـاـيؤّثرـ ـواختاُفهمـفيها ـواماتريدية، ـاأشاعرُة ـالتكوينـالتيـاختلفـعليها صفة
ـالقديمـ ـاخالقـوحده،ـوأنـاهـتعاىـهو ـالتيـذكرناها:ـمنـكونـاهـتعاىـهو عىـاأصول
وحدة،ـومنـأّنـاخلقـكَلهمـلهـبداية،ـاـكاـيقولـالفاسفةـبقدمـالعالـمـبادتهـقدمًاـ
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ـقديمـ ـالعاَلـمـباّدتهـوصورته ـبأن ـيقولـابنـتيمية ـنوعيًا،ـواـكا ـقدمًا شخصيًا،ـوبصورته

ـللفاسفة.ـ ـنوعيًا،ـوإنـظهرـيـبعضـكامهـموافقته قدمًا
وقوهمـيلزمـعنهـأنهـاـُيمكنـالتصديقـبأنـاهـتعاىـهوـاأول،ـواـيمكنـالتصديقـ
ـكاـوردـيـ ـتعاىـكانـومـيكنـيءـغره ـتعاىـكانـقبلـخلق،ـواـيمكنـالتصديقـبأنه بأنه

القرآنـوالسنة،ـوقامتـعليهـاحججـالعقلية.ـ
وامسألةـالتيـاختلفـفيهاـاأشـاعرةـواماتريدية،ـوهيـصفةـالتكوين،ـأي:ـهلـ
توجدـصفةـهـتعاىـزائدٌةـعىـالقدرةـاسُمهاـالتكوين؛ـهاـُيوجدـاهـتعاىـامخلوقاِتـ
كاـقالـاماتريدية،ـأمـإنـميعـامخلوقاتـُيوجدهاـاهـتعاىـمنـحيثـهوـقادر،ـكاـقالـ

ـالتكوين؟ـ ـأخرىـهي ـإثباتـصفة ـإى ـاأشاعرة،ـواـحاجة السادة
ظاهرـكامـاإمامـالطحاويـموافقُةـاأشاعرةـبإرجاعـاأفعالـكِلهاـإىـالقدرةـ

ابتداًء.ـ
قالـالغنيمي:ـ»واعلمـأنهـقدـاشتهرـاخافـيـصفاتـالفعلـمنـاخلقـوالرزقـ
واإحياءـواإماتةـونحوـذلكـامعَرـعنهاـبالتكوين،ـفذهبـاماتريديةـإىـأهاـصفاٌتـ
ـإماعًا،ـوكونهـتعاىـمكِوَنـاأشياءـ ـالبارئـتعاىـمكِوُنـاأشياءـومنشئها ـبدليلـأَن قديمٌة؛
ـاستحالِةـ ـماٌلـرورَة ـآثاٌرـحصلـعنـتعُلقاهاـهاــ ـالتيـامكَوناُت ـالتكوينــ بدونـصفة
ـتكونـصفةـ ـأن ـبّد ـباـعلم،ـوا ـاأَثرـكالعالِـم ـالتيـحصلـها ـالصفة، ـبدون ـاأثر وجود

ـتعاى.ـ ـاحوادثـبذاته ـقيام التكوينـأزليًة؛ـامتناع
ـبالتكوينـإىـ ـالقول ـُأسنَِد ـيـ»رحـامقاصد«: ـالتفتازايــ ـالسعد ـاإمام ـأي: قالــ
الشيخـأيـمنصورـاماتريديـوأتباعه،ـوهمـينسبونهـإىـقدمائهمـالذينـكانواـقبلـالشيخـ
أيـاحسنـاأشعريـحتىـقالوا:ـإنـقولـأيـحنيفةـوالطحاويـرِمهمـاـاه:ـ»لهـمعنىـ
الربوبيةـواـمربوب،ـواخالقيةـواـخلوق«،ـإشارٌةـإىـهذا،ـثمـأطبقواـعىـإثباتـأزليةـ
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ـامكَونات،ـوذهبـ ـأزلية ـوأزليتهـاـتستلزم ـوكونِهـغرـامكَون، ـللقدرة، التكوينـومغاَيرته

ـإىـأهاـحادثة؛ـأهاـعبارةـعنـتعلقاتـالقدرة،ـوالتعلقاتـكلهاـحادثة. اأشاعرة
ويـ»امسايرة«ـللمحققـالكالـابنـاهام:ـاختلفتـمشايخـاحنفيةـواأشاعرةـ
يـصفاتـاأفعال،ـوامراُد:ـصفاٌتـتدُلـعىـتأثر،ـهاـأساٌءـغرـاسمـالقدرة؛ـباعتبارـ
أساءـآثارها،ـوالكُلـجمُعهاـاسمـالتكوينـفإْنـكانـذلكـاأثرـخلوقًا،ـفااسمـاخالق،ـ
ـأوـ ـامحيي، ـفهو ـأوـحياة، ـالرزيق، ـالرازق،ـوالصفة ـفااسم ـاأثرـرزقًا ـأو ـاخلق، والصفة
موتًا،ـفهوـامميت،ـفاّدعىـمتأخروـاحنفيةـمنـعهدـأيـمنصورـأهاـصفاٌتـقديمٌةـزائدةـ
ـبذلكـ ـأيـحنيفةـريـاهـعنهـوامتقّدمنـتريٌح عىـالصفاتـامتقدمة،ـوليسـيـكام
ـأوُجهًاـ ـله ـقبلـأنـيرزق،ـوذكروا ـقبلـأنـيلقـورازقًا ـكانـخالقًا ـمنـقوله: ـأخذوه سوىـما

منـااستدال.ـ
واأشاعرةـيقولون:ـليستـصفةـالتكوينـــعىـفصوهاـــسوىـالقدرةـباعتبارـ
تعُلقهاـ والرزيُقـ بامخلوق،ـ تعلقهاـ باعتبارـ القدرُةـ فالتخليُقـ خاٍص،ـ بمتعَلٍقـ تعُلقهاـ
بإيصالـالرزق،ـوماـذكروهـــيعنيـمتأخريـاحنفيةـــيـمعناهـاـينفيـهذا،ـواـيوجبـ
ـباـذكر،ـواـيلزمـيـدليلـهمـذلك،ـوأماـ ـامتعلقة كوَهاـصفاٍتـأخرىـاـترجعـإىـالقدرة
ـيفيدـأنـذلكـعىـ نسبُتهمـذلكـللمتقدمنـففيهـنظر،ـبلـيـكامـأيـحنيفةـريـاهـعنهـما
ـامتقدمةـيـ ـالطحاوي،ـوساقـالعبارة ـنقلهـعنه ـالصفاتـعىـما ـفهمـاأشاعرُةـمنـهذه ما
امتنـبحروفها،ـثمـقال:ـفقوله:ـ»ذلكـبأنهـعىـكلـيءـقدير«،ـتعليٌلـوبيانـاستحقاقـ
ـقدرةـ ـأنـمعنىـاخالقـواحاُلـاـخلوَقـيـاأزلـلِـمنـله اسمـاخالقـقبلـامخلوق،ـوأفاد
اخلقـيـاأزل،ـوهذاـماـيقولهـاأشاعرة،ـواهـاموفق.ـاهـ.ـويـ»امطالب«:ـوأماـصفةـ

ـاهـ))(. ـلتعلقاتـالقدرةـواإرادة«. التكوينـفمذهبـأهلـاحقـرجوعها

ـالغنيمي،ـص57. ـللعامة ـالطحاوية«، »رحـالعقيدة  )((
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ـاحّقـهوـرجوعـميعـصفاتـ ـاهام،ـمنـأن ـابُن ـاهاُم ـاإمام ـبه ـباـقال ونحنـنقول
اأفعالـإىـالقدرة،ـوأَنـذلكـهوـمعنىـكامـاإمامـالطحاوي،ـاـعىـماـاّدعاهـبعضـ

ـالتكوين.ـ ـأخرىـهي ـأنهـدليٌلـعىـإثباتـصفة امتقدمنـمنـاأحنافـمن
هذاـماـذكرهـأهلـالسنةـواجمـاعة،ـوهوـأنـأصولـالصفاتـمعدودة،ـوباقيـ
ـأي:ـ ـفكونـاهـمصّورًا: ـلهـصفٌةـخاصة، ـاسٍم ـإليها،ـاـأَنـكّل اأوصافـواأساءـراجعة
أنهـقادرـعىـالتصوير،ـُينشئـالصورـبقدرتهـوإرادته،ـاـأنـهناكـِصَفًةـهـتعاىـاسُمهاـ

»اُمصِورّيُة«.
اـأَنـلكلـاسمـصفًةـخاَصًة،ـفاأساءـختلفـعنـالصفات،ـوكثٌرـمنـاأساءـ
راجعةـإىـبعضـالصفات:ـمثاًـالعلم،ـالقدرة،ـاإرادة:ـتنبعـمنهاـأساءـكثرة:ـالرمة،ـ

اانتقام،ـالغضب.ـ
قال الطحاوي: )ا حتاج إى يء(

اـنستطيعـإاـأنـنقَرـلإمامـالطحاويـبراعتهـعندماـشّددـمنـالركيزـعىـهذاـ
اأصل،ـوهو:ـعدُمـاحتياجـاهـتعاىـإىـيءـمنـخلقه،ـسواٌءـبصورةـواضحةـرحةـ
أوـضمنيةـخفّيـة،ـفإنـمنـأخّصـخصائصـاإلهـأنهـمستغٍنـعنـكلـماـسواه،ـوبذلكـ
رحـالعلاُءـمنـأهلـالسنةـسواٌءـامتاخرونـمنهمـوامتقدمون،ـفمنـقال:ـإنـاخلقـمـ
يزالواـموجودينـمعـاهـمنذـاأزل،ـوأنـوجودهمـمعهـاهـتعاىـسواءـبالنوعـــكاـقالـ
ـالقائلـيلَزُمُهـ ـفإنـهذا ـــوأنـذلكـكاٌلـهـتعاى، ـقالـالفاسفة ـبالشخصـــكا ـأو ــ التيمية
ـأنـ ـبنـااثنن،ـوهو ـتعاى،ـمعـفارٍقـمهٍم ـاإرادةـعنـاإله ـنفُي ـاهـخلقه،ـويلزُمُه احتياُج
ـلكالـاهـواجِبـ ـتابٌع ـاإله،ـفهو ـلوجود ـامخلوقاتـمعلوٌل ـبأنـوجوَد الفاسفةـقائلون
ـبالفعلـ ـامخلوقاتـهوـكالـه؛ـأنـاخالق ـنْفَسـخلِق ـإن ـالتيميةـفقدـقالوا: ـأما الوجود،

ـالقادرـعىـاخلق،ـومـيلقـبإرادتهـأّيـيء.ـ أكملـمن
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وكذاكـفإّنـمنـقالـبحدوثـبعضـالصفـاتـوتوُقـفـحدوثـهاـعىـوجودـ

ـاحتياجـاهـخلقه. ـأيضًا ـيلزُمه امخلوقات،
فكُلـمنـخالـَفـقاعدًةـمنـالقواعدـالسابقةـيلزُمهـكونـاهـمتاجًا،ـوكونـاهـ
متاجًاـينايـكونـاهـغنّيـًا،ـوكونـاهـغنيًاـوارٌدـوثابتـيـالقرآنـوالسنةـكقولهـتعاىـ
يـسورةـلقان:ـ﴿ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴾ـ]26[،ـوقالـتعاى:ـ
تعاى:ـ وقـالـ ]فـاطر:ـ5)[،ـ ﴾ـ ے  ے  ھ  ھ  ہ ھھ  ہ  ہ ہ  ﴿ۀ 

ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۋ 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ 

ی﴾ـ]ممد:ـ38[. 

احْظـكيفـعّقبـاإمامـالطحاويـالقواعَدـالسابقةـهذهـالعبارةـالتيـتنُصـعىـ
أنـاهـتعاىـاـحتاجـإىـيء،ـوهذاـيعنيـبوضوح:ـأنـاإمامـالطحاويـيريدـأنـيقول:ـ
إنـمنـيالفـالعقائدـالسابقةـــعىـماـتقدمـرحهاـــفإنهـيلزمهـأنـاهـتعاىـمتاجـإىـ

ـالتزَمـذلكـكَفَرـباه،ـاـشكـواـريب.  ـامخلوقات،ـومن غرهـمن
ـاهـتعاىـغنيًاـكثرةـمنها: وأدلةـكون

قولهـتعاىـيـسورةـآلـعمرانـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴾ـ]97[.
وقولهـتعاىـيـسورةـالنساء:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ـ])3)[.

ـاأنعام:ـ﴿ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ  وقولهـتعاىـيـسورة
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ـ]33)[.
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وقولهـتعاىـيـسورةـيونس:ـ﴿ھ ے ے ۓۓ ڭڭ ڭ ڭۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى 

ائ ائ﴾ـ]68[.
ـامعنىـيـالقرآنـكثرة. واآيات الداّلةـعىـهذا

ـامذكورةـعىـقاعدٍةـعظيمةـهي:ـ ـالقواعد ـالطحاويـمتنبٌهـانبناءـهذه إذنـفاإمام
ـبلـبكلـ ـبكلـجرأة ــ ـيذُكر ـاهـتعاىـعنـكاّفةـخلقه،ـولكنكـترىـبعضـامجسمة استغناء
شناعةـــأنـاهـتعاىـإذاـاحتاَجـإىـخلوقاتِهـــبمعنىـتوقفـبعضـكااتهـعىـوجودـ
ـفإنهـحتاجـإىـ ـإنـاحتاجـإليها ـفهو ـإليه، ـفهذاـاـينايـكاَله؛ـأنـخلوقاتهـمتاجٌة ــ خلوقاته

ـنفسه.ـ ـإليه،ـفكأنهـاـحتاجـإاـإى منـهوـمتاٌج
وهذاـكامـباطٌلـباـريب،ـفإنـاهـإذاـاحتاجـإىـخلوقاتهـفإنهـيكونـفقرًاـإليهمـ

ـبالذات. ـينايـكاله ـامخلوقاتــ ـوهم ـإىـغرهــ باـريب،ـوافتقاُره
قال الطحاوي: )﴿ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]الشورى: 11[(
بعدـأنـأشارـاإمامـالطحاويـإىـبعضـالقواعدـيـالعقائد،ـكاـسبقـبيانه،ـونّبهـ
إىـأدلتهاـالعقليةـاإمالية،ـذكرـهناـدلياًـنقليًاـمَكًاـاـشّكـيـدالتهـعىـماـسبقـبيانهـ

وتفصيله،ـوهوـقولهـتعاىـيـسورةـالشورى:ـ﴿ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ 
ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٹ﴾ـ]))[،ـفهذهـاآيةـمنـأقوىـاآياتـيـتنزيهـاهـتعاىـعنـمشاهةـامخلوقاتـ

منـكلـالوجوه.ـ
ـإىـ ـلكانـمتاجًا ـفلوـكانـاهـتعاىـمثَلـيءـمنـخلوقاته ـترى، وهيـآيةـمَكمةـكا
ـإىـغره.ـ ـيكونـمتاجًا ـتعاىـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾،ـفاـيمكنـأن منـُيوجده،ـولكنه
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ـاأسلوبـمنـااستدالـهوـعُنـماـجدهـيـكبارـكتبـاأشاعرةـمنـالدالةـ وهذا
ـاهـتعاىـعنـماـمىـذكُرهـمنـالنقائصـبوجوبـالكالـله،ـويستدّلونـ عىـوجوبـتنُزه

عىـذلكـبالعقلـوالنقل.ـ
فلوـكانـمثَلـغرهـــمنـوجٍهـمنـالوجوهـــلكانـمتاجًاـمثَلـغره؛ـأنـاأمثالـ
ـااحتياجـلكلـماـسواهـتعاى،ـفلوـقيل:ـ ـحكُم ـبالعقلــ تتساوىـيـاأحكام،ـوقدـثبتــ
ـللزمـعىـذلكـقولنا:ـإنهـتعاىـمفتقٌرـ ـولوـمنـوجهـمنـالوجوهــ إنـاهـتعاىـُيشبهـغرهــ
إىـغرهـكافتقارـماـيساويهـإىـغره،ـولكنـهذاـباطل،ـإذنـفاهـتعاىـاـُيمكنـأنـيكونـ

ـبياُنهـيـتفسرـقوله:ـ»واـيشبههـيء«. ـالوجوه،ـوهذاـسبق ـلغرهـواـبوجهـمن ماثًا
قالـاإمامـالبيضاويـيـتفسرـهذهـاآية:ـ»﴿ٺ ٿ ٿ﴾ـأي:ـليسـ
ـُيزاوجهـويناسبه،ـوامراُدـِمنـ»مثله«ـذاُته،كاـيـقوهم:ـمثلكـاـيفعلـكذا،ـعىـ مثلهـيء
قصدـامبالغةـيـنفيهـعنه،ـفإنهـإذاـنفىـعمنـيناسبهـويسُدـمسَدهـكانـنفُيهـعنهـأوى... ثمـ
ـلـاـ ـآَكُد ـيعطيـمعنىـ»ليسـمثله«،ـغرـأنه ـأنه ـلعلهـعنى: ـزائدة؛ ـالكافـفيه ـومنـقال: قال:

ـليسـكصفتهـصفة«. ـأي: ذكرناه.ـوقيل:ـ»مثله«:ـصفته،
ـلغرهـيـمعنىـمنـ ـ»عبارةـعنـامشاهة وقالـالراغبـيـ»امفردات«ـيـمعنىـامثل:
ـفياـ ـُيقال ـللمشاهة،ـوذلكـأنـ»النّـّد« ـاألفاظـاموضوعة ـأعُم امعايـأِيـمعنًىـكان،ـوهو
ـيقالـفياـ ـفقط،ـو»امساوي« ـيقالـفياـيشاركـيـالكيفية ـفقط،ـو»الِشبه« يشاركـيـاجوهر
يشاركـيـالكميةـفقط،ـو»الشكل«ـيقالـفياـيشاركهـيـالقدرـوامساحةـفقط،ـو»امِْثل«ـ
عامـيـميعـذلك،ـوهذاـلـاـأرادـاهـتعاىـنفيـالتشبيهـمنـكِلـوجٍهـخصهـبالذكرـفقال:ـ

﴿ٺ ٿ ٿ﴾«.
وهذهـاآيةـكاـنَصـعليهـالعلاءـتنفيـمطلَقـامشاهةـبنـاهـتعاىـوبنـخلوقاته،ـ
فكُلـماـيتصفـبهـامخلوقاُتـاـيمكنـأنـيتصفـبهـاخالق،ـوكُلـماـهوـمنـصفاتهـ
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عزـوجلـفاـيمكنـأنـيتصفـبهـامخلوقات،ـوهيـتنفيـامشاهةـمنـميعـاجهات،ـاـ
منـحيثـالذاتـفقط،ـوهذاـماـأرادهـالبيضاويـواأصفهايـمنـقوها:ـإنـالكافـتفيدـ

امبالغةـيـالنفي.
يـهذهـاآيةـدالةـعىـالقواعدـالسابقة،ـوكُلـَمنـخالفـالقواعدـالسابقةـيلزمهـ
ـوالقولـبأنـاهـمثلهـيءـيلزمهـالتشبيه،ـفكلـمنـقالـبحدوثـالصفاتـ خالفةـهذهـاآية،
ـاهـبمخلوقاته. ـتشبيه ـيلزمه ـمخلوقاته ـبأنـيتوّقفـعليهـكالـبإجاده ـمخلوقاته أوـحاجته
العباراتـالتيـرحناهاـيـمتنـالعقيدةـالطحاويةـهيـقواعُدـمهمٌةـيـعقيدةـ ـ
أهلـالسنةـواجاعة؛ـأَنـامتن:ـعبارٌةـعنـخاصٍة،ـعبارةـعنـكتاب،ـأوـرسالة،ـأوـأمرـ
ـالبحوثـيـ ـنتائَج ـالعلاء ـفُيودع ـالبحوث، ـامفاهيمـوامعايـبعدـكثرة حتويـعىـخاصة

ـتسهياًـعىـالناس. رسائَلـصغرٍة
هذهـالقواعُدـاـجوزـاخاُفـفيهاـإاـمنـجهةـمعّينةـكخاٍفـلفظيـمثاً،ـأوـ ـ
خصيِصـعاٍمـبدليلـمعتَر،ـأوـترجيٍحـأمرـيـفروعـعلمـالتوحيدـأوـالفقهـإنـُذكرـيءـ
منهاـبصورةـالقطعـواجزم،ـأوـنحوـذلك،ـأماـأنـيالفـأصاًـكبرًاـنّصـعليهـاإمامـ

ـالسنةـفاـجوز. ـأهل الطحاويـأوـغُرهـمنـعلاء
وعىـمدىـصفحةـونصفـمنـهذاـامتنـينّصـفيهاـاإمامـالطحاويـعىـأنـاهـ
يتصفـبصفاٍتـأزلية،ـواـيصُحـاتصاُفهـبصفاتـحادثة،ـولكناـنرىـابَنـتيميةـوابَنـأيـ
ـأنـلهـتعاىـصفاٌتـحادثة،ـفمثلـ ـابنـتيميَةـكابنـعثيمنـخالفواـهذاـوذكروا العزـوأتباع
هذاـامعنىـالذيـشّددـعليهـاإمامـالطحاوّيـاـيتصّورـأنـيكونـأمرًاـمنـاأمورـالتيـ
ُيتصّورـفيهاـاخافـجائزًاـأوـتوسعًةـعىـامسلمن،ـبلـهوـخافـأصٌيـباـشكـواـ
ـللكتابـوالسنة.ـ ـبالبدعةـوامخالفة ـيرميـاآخر ريب،ـولذلكـنرىـالطرفنـكاـمنها
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قوله:ـ)ا حتاج إى يء(ـااحتياج:ـهوـتوُقفـكمـالـالذاتـعىـغرها،ـسواءـ
أكانـهذاـالغرـموجودًاـبإجادـالذاتـأوـمنـذاتـأخرى،ـفإذاـكانـكاُلـهذاـاموجودـ
ـالغر،ـوامحتاجـناقٌص،ـوالنقصـماٌلـ ـإىـهذا ـفهوـمتاٌج ـكان، ـبأيـوجه متوقفًاـعىـغره

عىـاهـتعاى.
لذلكـإذاـقلنا:ـإنـكونـاهـعىـالعرشـكاٌلـله،ـفهوـمتاٌجـإليه،ـفاستواؤهـتعاىـ
عىـالعرشـكنايةـعنـتدبرـاهـسبحانهـوتعاىـللمخلوقات،ـفيكونـاستواُؤهـتعاىـعىـ
عرشهـكااًـللمخلوقاتـاـلذاته،ـولوـأنهـمـيلقـالعرَشـوامخلوقاتـاـينقُصهـهذاـ
منـكالهـشيئًا،ـولكنـكونـااستواءـعىـالعرشـكااًـللمخلوقاتـاـكااًـهـتعاىـاـ
ُيتصّورـعىـمذهبـمنـيقول:ـإنـااستواءـهوـجلوُسـواستقراُرـاهـتعاىـعىـالعرش،ـ
وإنـالعرَشـمُلـذاته،ـوإّنـكوَنهـعىـالعرشـكالـلٌه؛ـأنهـاـيليقـأنـيكونـيـمكانـ

آخَر،ـأوـباـمكان.
ـباـارتياٍبـ ـبذلكـكَفَر ـأقّر ـااحتياج،ـفإن ـقطعًاــ ـيلزمهــ ـاأقوال كلـمنـقالـهذه
واـترُدد،ـواـشكـيـكونهـمبتدعًاـوإنـمـيّرْحـبالتزامـذلك،ـويبقىـالنظُرـفياـإذاـمـ

ـالبدعةـيـااعتقاد.ـ ـأقّلـمن ـاالتزام،ـوعىـكلـاأحوالـا يرحـباالتزامـواـبعد
وأتىـالطحاويـبنصـمنـالقرآنـعىـأنـاهـسبحانهـوتعاىـاـحتاجـإىـيءـوليسـ
متصفًاـبأيـصفةـمنـالصفاتـالتيـيتصفـهاـغُره،ـفالصفاتـالتيـيتصفـهاـغُرـاهـ
صفاٌتـحادثةـوطارئٌةـتأيـوتزول،ـيتصُفـهاـالواحدـبعدـأنـمـيُكنـمتصفًاـها،ـفالعلُمـ
عندـاإنسانـأمرـطارئ؛ـأنهـعندـوادتهـمـيكنـعامًا،ـوبواسطةـبعضـاأدواتـكالسمعـ
والبرـوالفؤادـأصبحـعالِـًا،ـهذهـصفةـطارئة،ـوهذهـالصفةـبالنسبةـلإنسانـصفةـكال.
مثلـهذهـالصفاتـاـجوزـاتصاُفـاهـها؛ـأنـهذاـيعنيـأنهـقدـسبقـهذهـالصفَةـ

ـناقصـويكتملـبغره. ـبذاته ـالنقصـيعنيـأنه ـااحتياج؛ـأن نقٌص،ـوالنقُصـيستلزم
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ـالطحاويـبقوله:ـ﴿ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾،ـ ـاإمام واستدل
هذهـاآيةـــكاـقلناـــمنـاآياتـامحَكمةـالواضحةـالتيـاـشّكـفيهاـواـإماَل،ـواـ
ـالسنةـواجاعة،ـوهمـحتّجونـ ـالكامـهوـماـعليهـأهل حتاجـإىـبيانـأكثرـمنـذلك.ـهذا
هذهـاآية؛ـأهاـمفَصلةـمَكمة،ـوحتّجونـهاـعىـامجِسمةـالذينـادعواـأنـهذهـاآيةـ

مَملٌةـحتاجـإىـبيان!
ـاآيةـمنـمعاٍن:ـ ـتشتملـعليهـهذه وسنحاولـفهمـبعضـما

منـحيثـاللغة:ـلوـأردَتـأنـتصفـإنسانًاـبالشجاعة،ـيمكنـأنـتـقول:ـ»زيٌدـ
شجاع«،ـويمكنـأنـتقول:ـ»زيٌدـأسد«،ـويمكنـأنـتقول:ـ»زيٌدـمثلـاأسد«،ـويمكنـ
ـاأساليبـأعىـ ـأسلوبـمنـهذه ـأوـ»كمثلـاأسد«!ـوكُل ـاأسد«، ـتقول:ـ»زيدـكِشْبه أن

باغًةـمنـغره.
وأقوىـأسلوب:ـ»زيدـأسٌد«ـأنكـجعلتـزيدًاـأسدًا،ـكأنكـجعلَتـنْفَسـزيدـ
ـ»زيدـمثلـاأسد«ـوقوُلك:ـ ـيأيـقولك: ـامرتبة ـبعدـهذه ـبليغ، ـتشبيٌه ـاأسد،ـوهذا هوـعَن
ـللموضوع،ـوهيـأقوىـمنـقولك:ـ ـامطلوبة ـأقوىـمنـحيثـإثباتـالصفة »زيدـكاأسد«

ـاأسد«.ـ »زيدـكشبه
ـتضُعفـدرجُةـ ـلذاٍت،ـوكلـاـزادتـاأدواُت ـثاُثـمراتَبـيـإثباتـوصٍف هذه
ـوكلـاـقّلتـاأدواتـبنـامشَبهـ ـباـأداة(، ـوالكافـأوـ»مثل«، ـ)الكافـو»مثل«، اإثبات:

ـالتشبيه،ـهذاـيـحالـاإثبات،ـوبتوضيح:ـ ـبهـقوَي وامشبه
ـالكافـو»شبه«،ـونحوـذلك. ـالكافـو»مثل«،ـأو: ـأداتان: )ــماـفيه
2ــثمـماـفيهـأداةـواحدة:ـالكاف،ـأوـ»مثل«،ـأوـ»شبه«،ـونحوـذلك.

3ــماـكانـباـأداة.
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وأماـيـحالـالنفي،ـفتقول:ـ»زيدـليسـأسدًا«،ـثمـتتطَرقـإىـامرتبةـالثانية:ـ»زيدـ
منها:ـ وأقوىـ أقوى«،ـ »ليسـكاأسدـ أقوى؟ـ اأسلوبنـ فأُيـهذينـ ليسـكاأسد«،ـ

»ليسـكمثلـاأسد«.
منـحيثـاإثباتـتقُلـقوةـالتشبيهـبزيادةـاأدواتـبخافـالنفي،ـفكلـاـنفيتـ

ـأقوى.ـ ـالنفُي ـيكون ـأكثُر ـأدواٌت شيئًاـفيه
نأيـاآنـلآية؛ـحيثـقالـاإمامـالبيضاويـيـتفسرـهذهـاآية:ـ»أي:ـليسـمثلهـ
ـ»مثلكـاـيفعلـكذا«،ـعىـقصدـامبالغةـيـ ـوامثلـالذات،ـكقولك: ـويناسبه، ـيزاوجه يء
نفيهـعنه..ـإذنـهذهـاآيةـامرادـهاـامبالغةـيـالنفي.ـثمـقال:ـومنـقال:ـالكافـفيهـزائدة،ـ
ـآَكدـيـالنفي. ـيريد: ـلـاـذكرناه«. ـآكد ـأنه ـيعطيـمعنى:ـ»ليسـمثله«،ـغر ـأنه لعلهـعنى:

ـبيناهـسابقًا.ـ ـإنهـما ـامبالغةـيـالنفي؟ ماـوجه
تقول:ـ»هوـكيء«،ـكقولك:ـزيدـكاأسد:ـهذاـ التشبيه،ـ تثبَتـ أنـ أردَتـ ولوـ

ـباأسد.ـ ـأيـتشبيهـزيد ـبيء: تشبيهـ)هو(
»اهـعنـالعام«:ـهذاـوحدُةـوجود.

ـتشبيٌهـمنـحيثـالذات. »اهـمثلـامخلوقات«:
»اهـكمثلـامخلوقات«:ـتشبيهـمنـحيثـالصفاتـعىـاأقل،ـأوـمنـجهةـمنـ

اجهات.
حنـتقول:ـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾:ـليَسـوحدَةـوجود،ـواـتشبيَهـمنـحيثـ

الذاتـواـمنـحيثـالصفات.
ـاأخّصـاـيستلزمـنفَيـ ـناحيةـأصوليةـُيَعَرـعنهـكالتاي:ـإذاـنفيَت ـالكامـمن هذا
ـاأخّص،ـ ـاأعّمـيستلزمـنفَي اأعم،ـولكنـإذاـنفيتـاأعَمـيستلزمـنفيـاأخّص،ـفنفُي

واـعكس.
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اأعُمـمعناه:ـالذيـيشملـغره،ـواأخص:ـالذيـيكونـمشمواًـحتـيءـمعـ

غره.ـ
ـالتشبيه.ـ ـأنواع ـالتشبيهـيـالذاتـوالصفاتـوكل ـيشمل إذاـقلت:ـ»هذاـهوـهذا«:

ـالتشبيه.ـ ـيشملـقسًاـمنـأقسام وإذاـقلت:ـ»هذاـمثلـهذا«:
ـيشملـشيئًاـواحدًاـمنـمعايـالتشبيه. إذاـقلت:ـ»هذاـكمثلـهذا«:

إذاـقلت:ـ»هذاـليسـكمثلـغره«:ـيشملـنفيـالتشبيهـيـالذاتـوالصفاتـوكلـ
أنواعـالتشبيه،ـفهذاـهوـامقصودـمنـاآيةـيـقولهـتعاى:ـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾:ـمنـ
أّيـجهةـمنـاجهاتـليسـكمثلهـيء،ـلذلكـقالـالعلاءـامتقدمون:ـكُلـماـخطرـببالكـ

ـالنفيـتعّم.ـ فاهـبخافـذلك.ـوكلمةـ﴿ٿ﴾ـنكرةـيـسياق
ـاآية. ـأبلغـأساليبـالنفيـموجوٌدـومتحّققـهذه إذن

إذنـاـجوزـمطَلقًاـالقولـبأَنـاهـُيشبهـخلَقَهـولوـبجهةـمنـاجهات،ـوقولـمنـ
قال:ـإنهـيتصُفـبصفاٍتـطارئة،ـمنفٌيـباـمثنوية؛ـأنـفيهـإثباَتـالتشبيهـمنـجهٍةـمنـ

اجهات.
فقدـاتضَحـإذنـماذاـاستشهدـاإماُمـالطحاويـهذهـاآيةـبعدـقوله:ـ»اـحتاجـإىـ
يء«،ـإنهـيريدـأنـيقول:ـإّنـكَلـيءـغُرـاه،ـفهوـمتاٌجـإىـغره،ـويتوقفـكاُلهـعىـ

كالـغره،ـويتصفـبصفاتـحادثة،ـواهـليسـفيهـيءـمنـذلك.
ومنـجهةـأخرى،ـفإنـوجودـالضمرـبداًـمنـااسمـالظاهرـلهـٌرـيـالنفي،ـ
وكذلكـالكاف،ـفقولك:ـ»هذاـمثلـهذا«ـأقوىـمنـقولك:ـ»هذاـكهذا«؛ـأنـ»مثل«ـ

تقتيـالتاثل،ـولوـمنـجهةـمعينةـعىـاأقل.
تدلـعىـ و»مثل«ـ العلية،ـ الذاتـ إىـ يرجعـ الضمرـ ﴿ٺ ٿ ٿ﴾:ـ
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الصفات،ـوالكافـتدُلـعىـاإضافة،ـوالنفُيـيقتيـعموَمـالنفي،ـفاهـسبحانهـليسـ

كمثلهـيء،ـواـكمثلـصفاتهـيء،ـواـكمثلـتعُلقاتـصفاتهـيء.
ـإىـأنـاهـسبحانهـ ـإشارة ـففيها ـالضمرـللغائب، ـوهذا ـأنـاهاءـضمٌر، ـاهاء: وفائدة
وتعاىـغائٌبـعنـكلـيءـيمكنـأنـتتعّقلوه،ـوهذاـفيهـمعنىـعظيم:ـفكيفـتشّبهونـ

ـبيء،ـوهوـغائبـعنكم؟ شيئًا
ـالبقرة:ـ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ـ]البقرة:ـ3[ـقلنا:ـإنـأقوىـ ولذلكـفقولهـتعاىـيـسورة
تفسٍرـها:ـأنـالغيب:ـهوـاهـسبحانهـوتعاى،ـفهذهـاآيةـفيهاـدرجاٌتـكثرةـمنـالقوةـ

وامبالغةـيـالنفي.
ثمـقالـتعاى:ـ﴿ ٿ ٹ ٹ﴾ـمعـأنهـليسـكمثلهـيءـإاـأنهـموصوفـ

ـالصفاتـاـتقتيـالتاثَلـواـامشاهة.ـ بصفات،ـوهذه
وتقديُمـالنـفيـعىـاإثباتـيـاآية؛ـأنهـجبـأنـُخيـنفسكـمنـالشـوائبـ
اإنسانيةـامادية،ـقبلـأنـُحيـوُتثبتـهـماـيليقـباألوهية:ـالتخليةـقبلـالتحلية!واآيةـ

ـفيهاـمعاٍنـعظيمةـجدًا،ـوامقامـاـيتسعـهذاـكله. ــبعدـذلكـكلهــ
ـيد.ـ ـليسـكمثلها ـالتيميون:ـهـتعاىـيد يقول

نسأهم:ـهلـتريدونـبذلكـإثباَتـاليدـصفًةـمنّزهةـعنـمعنىـاجارحةـواجزئيةـ
ـالعضِوـواجارحةـواجزءـوالبعض؟ـ ـاليِد ـإثباَت ـتريدون ـأم والبعضية،

ـالعضوـواجارحة...إلخ(؛ـأنهـمـ ـاللفظـ)يعنون: حاصلـمذهبهم:ـاـنتلفظـهذا
يِرد،ـولكنـمعناهـصحيٌح.

فتأملـقولـابنـعثيمن:ـ»فكلـماـوصفـاهـبهـنفسهـُيثبتونهـعىـحقيقته،ـفاـينفونـ
ـأو اخرية. ـالفعلية، ـأو ـالصفاتـالذاتية، ـنفَسه،ـسواءـكانـمن ـاهـبه عنـاهـماـوصَف
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الصفاتـالذاتية،ـكاحياةـوالقدرة،ـوالعلم...ـوماـأشبهـذلك،ـوتنقسمـإى:ـذاتيةـ
معنوية،ـوذاتيةـخرية،ـوهي التي ُمسّاها أبعاٌض لنا وأجزاء، كاليد، والوجه، والعن، 

فهذه يسميها العلاء: ذاتية خرية: 
ذاتية: أها ا تنفصل، وم يزل اه وا يزال متصفاً ها. خرية: أنه متلقاة باخر.
ـبذلك،ـلكنهـأخرناـ ـعلمنا ـما ـيدًا، ـأنـلُه فالعقلـاـيدُلـعىـذلك،ـلواـأنـاهـأخرنا
بذلك،ـبخافـالعلمـوالسمعـوالبر،ـفإنـهذاـُندركهـبعقولناـمعـدالةـالسمع،ـهذاـ
نقولـيـمثلـهذهـالصفاتـاليدـوالوجهـوماـأشبهها:ـإهاـذاتيةـخرية،ـواـنقول:ـأجزاٌءـ
ـاجزَءـوالبعَض:ـ ـأجزاءـوأبعاض؛ـأن ـلنا ـاللفظـلكنـمسّاها ـنتحاشىـهذا ـبل وأبعاض،
ماـجازـانفصالهـعنـالكل،ـفالرّبـعزـوجلـاـُيتصّورـأنـشيئًاـمنـهذهـالصفاتـالتيـ
ـإهاـ ـأزاًـوأبدًا،ـوهذاـاـنقول: ـأبدًا؛ـأنهـموصوفـها ـتزول ـأن ـكاليدــ ـنفسهــ وصفـها

أبعاضـوأجزاء.
والصفاتـالفعلية:ـهيـامتعّلقةـبمشيئتهـإنـشاَءـفعلها،ـوإنـشاءـمـيفعلها،ـوقدـ
ـليسـلهـسبب،ـومنهاـماـ ـيكونـلهـسبٌب،ـومنهاـما ـالصفاتـالفعلية:ـمنهاـما ـأنـهذه ذكرنا

ـفعليًا«))(. يكونـذاتيًا
ونحنـاـننـتظرـمنـوقعـيـالتشبيهـأنـيّرحـبذلك،ـواـأنـيعرفـبهـجهرًة،ـ

ـفيه. ـالناسـإىـخطورةـما ـلننتبهـوننّبه ـننظرـيـقوله ولكنا
فابنـعثيمنـهناـيفّرقـبنـالصفاِتـالذاتيةـامعنوية،ـوبنـماـيسميهـبالصفاتـ
الذاتيةـاخرية،ـويرفضـأنـتكونـالصفاُتـالذاتيةـاخريةـمعنويًة،ـفيقول:ـإنـمعناهاـ
بالنسبةـللبرـأجزاءـوأبعاض،ـولكنهـاـيطلقـاللفظ،ـفاـيقول:ـإهاـيـحّقـاهـتعاىـ

)أجزاءـوأبعاض(.ـ

ـالواسطية«ـ)):ـ87(.ـ »رحـالعقيدة  )((
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فامسألةـلفظيةـعندهم،ـاـمعنوية،ـأيـعدمـإطاقـاللفظـامذكورـاـعاقـةـلهـ
بمعناه،ـفهمـاـيعارضونـيـمعنىـاللفظ،ـبلـيـعنـاللفظ،ـأوـإذاـعارضواـيـمعناه،ـ

ـببعضـالعوارضـعىـامعنىـاـعىـنفسـامعنى.ـ ـيتعلقون فإنا
والسببـيـعدمـإطاقهـهذاـ)اللفَظ(ـعىـصفاتـاهـتعاىـالذاتيةـاخرية:ـأنـ
ـ)الصفاتـالذاتيةـ ـوالرّبـاـُيتصّورـأنـتنفصلـهذه ـله، ـماـجازـانفصالهـعاـهوـجزء اجزء:
اخرية(ـعنه!ـفهوـإذنـيعرفـاعرافًاـضمنيًاـيـهذاـالكامـبأنـاليدـالتيـيثبـتوهاـهـ
تعاىـليستـمعنًىـكالقدرةـوالعلم،ـبلـهيـتقارُبـمعنىـاليدـالثابتةـللبر،ـاـصورهاـ
بالرورة،ـلكنهـاـيطلقـعليهاـلفظـاجزءـوالبعض،ـواـيفىـأنـعدمـإطاقهـذلكـ

ـينفيـأهاـعٌنـمنـاأعيان. ـأنه عليهاـاـيعنيـمطلقًا
ـإىـمعنويٍةـوأعياٍن،ـ ـالصفاِت: ـفقسم ـابنـتيميةـيـكتبه، ـاللفظـالذيـّرحـبه وهو

فكانـأجرَأـمنـابنـعثيمنـيـالتريحـبحقيقةـمعتقده.ـ
هذاـمعـأنناـاـنسلمـابنـعثيمنـأّنـاجزء:ـهوـماـانفصلـبالفعلـعنـالكّل،ـبلـ
ـاليدـذاَتـحّيٍزـغرـحّيزـ ـالكّل،ـفمجّردـكوِن ـأنهـينفصلـعن ـولوـومًاــ اجزء:ـماـُتصّورــ
الوجه،ـوغرـحّيـزـالساقـوغرـحّيـزـاأصابعـــالتيـُيثبتوهاـهـتعاىـعىـهذاـالنحوـ
ـالذيـهوـعٌن،ـ ـالتيـهيـعٌنـاـمعنىـوالوجه ـاليد ـيثبتون ـيثبتـبكلـوضوحـأهم أيضًاــ

ـأجزاٌء،ـولكنهاـاـتنفصلـعنـذاتـاهـتعاى. اـمعنى،ـأي:
فأصلـامعنىـالباطلـــوهوـاجارحةـوالعضوـــثابٌتـيـكامهم،ـوإنـمـجُرؤـ
بعُضهمـعىـالتريحـهذهـاألفاظ،ـمعـأنـالعرةـيـهذهـامسائلـبامعايـاـباأساءـ
واألفاظ،ـوهمـهذاـالكامـأي:ـقوهم:ـإنـاليدـعنـوليستـصفةـمعنىـكالقدرةـــولوـ

منـحيثـامعنىـوبدونـأنـيّرحواـباللفظـويلتزموهـــيالفـاآيةـالكريمة:ـ﴿ٺ 
ـالذاتـ ـاماثلةـي ـنفي ـاآيةـتستلزُم ـالتريحـبذلك!ـأن ـبالكـمع ٿ ٿ﴾،ـفا
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والصفاتـواأحوال،ـأي:ـنفيـمطلقـالتشابه،ـوهمـأثبتواـالتشابَهـيـأصلـالذاِتـومنـ
ـاهـعالجـ ـإن ـامخلوقاتـمسيسًا،ـويقولون: ـاهـيمّس ـإن ـيقولون: حيثـالصفات؛ـأهم

آدمـمعاجًة.
وإناـامقصوُد:ـالعنايةـاخاصة،ـفقولهـتعاىـيـسورةـالذاريات:ـ﴿ۇئ ۇئ 
]47[ـأي:ـبعنايةـوقوة،ـوقالـعنـآدمـعليهـالسامـيـسورةـص:ـ ۆئ ۆئ ۈئ﴾ـ
﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائ﴾ـ]75[ـفأضافـ
ـاخاّصةـيـخلقه،ـ ـالتعبرـ﴿ــې﴾ـليدّلـعىـالعناية ـإىـنفسهـهذا ـالسام ـآدمـعليه خْلَق
ـاهـتعاىـشاملٌةـميعـ وذلكـمنـحيثـاخصائصـالتيـأودَعهاـيـآدمـوذريته،ـوإاـفعناية
امخلوقاتـكٌلـبحسبهـالذيـأرادهـاهـتعاىـمنه،ـوهوـإشارٌةـإىـالغايةـاخاصةـمنه،ـفاـ

ـفعلـامجسمة.ـ جوزـمطلقًاـمُلهاـعىـاجارحةـكا
وكلـامواضعـالتيـوردتـفيهاـاليدـلـهاـسياقاتـخاصةـكـقولهـتعاى:ـ﴿وئ ۇئ 
ۇئ﴾ـ]امائدة:ـ64[ـوردتـيـالردـعىـماـقالهـاليهود:ـ﴿ې ې ې﴾،ـفهيـتنفيـ
البخَلـالذيـنسبهـاليهوُدـامجّسمةـهـتعاى،ـفاليهوُدـمـيريدواـبقوهم:ـ﴿ې﴾ـأي:ـ
ـالبخَلـعنـ ـالبخلـإليهـسبحانهـوتعاىـعنـذلك،ـفنفىـاهـتعاى مربوطة،ـبلـأرادواـنسبَة
نفسهـبنفيـهذاـالتعبرـــمعـالتثنيةـــللمبالغةـيـنفيـمعنىـالبخلـبإثباتـالكرمـبصيغةـ

امثنى!
فإنهـقدـيقال:ـ»يدـفانـمبسوطة«،ـأي:ـهوـكريم،ـفيقالـعىـسبيلـامبالغة:ـ»بلـ

ـيصدقـالكرمـعليه.ـ ـتأكيدـوتكثرـنسبةـما ـلزيادة يداهـكلتاماـمبسوطتان«؛
وقدـاـيكونـهناكـبسٌطـحقيقيـواـيٌدـحقيقة،ـبلـربمـاـتكونـيداهـكلتـاماـ
مقطوعَتن،ـولكنهـيأُمرـباإنفاقـعىـغرهـمنـمالهـاخاّص،ـواـيبَخُلـعىـأحد،ـوهوـ

قادٌرـعىـذلك.ـ
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ـالتأويل؟ـ ـالتفويضـأم ـالصحيح: ـااعتقاد سؤال:ـماـهو
ـالتفويضـوالتأويل:ـ ـأواًـمنـمعرفةـمعنى ـبَد اجواب:ـا

ـاآياتـواـتسألـمثلـهذهـاأسئلة،ـفحنـتقرأ:ـ﴿ڤ  ـهذه ـأنـتقرأ التفويض:
ـفهذاـ ـليسـمّلـشك، ـالعنايُة،ـمعنىـالعنايةـهنا ـامراَد ڤ ڦ﴾ـ]طه:ـ39[ـاـخافـيـأن
ُمَتـَيـَقٌن،ـواـجوزـإنساٍنـأنـينفيه.ـاآنـاتفقناـعىـأّنـهذاـامعنىـمفهومـقطعًاـمنـهذهـ

اآية.
قطعُيـ القولـ هذاـ العن.ـهلـ إثباتـ دالٌةـعىـ فيهاـ اآيةـ هذهـ أحٌد:ـ قالـ لوـ ـ
الدالةـكدالةـاآيةـعىـالعناية؟ـبالطبعـا؛ـأنـالعنايةـهوـماـيتبادرـللفهم،ـوهذاـهوـ

امعنىـامناسبـلأسلوبـالبليغـالراقي.
اأشاعرةـاـيقولون:ـإنـامفهومـمنـاآيةـإثباتـالعن؛ـأنـاأصلـأنـنأخذـ ـ
ـفينبغي إذن عدُم االتفات إى هذا  ـبإثباِتـصفٍةـهـتعاىـباـدليلـقطعّي، بامتيَقنـواـنقوَم

اأمر غر القطعي.
عدُم االتفات إى هذا اأمر معناه: عدم االتفات إى نفيه، أو إثباته، وكأنه م يكن. 
هذاـهوـالتفويض،ـأي:ـحنـتقرأـهذهـاآيةـاجِزْمـأنـاهـأرادـالعنايَة،ـثمـاِرْفـ

ذهنكـعنـماـسوىـذلك.ـ
ـالقدُرـلوـفعلهـإنساٌن،ـفاـخافـ ـاأشاعرة،ـوهذا ـالتفويضـعند هذاـهوـمذهُب
يـصحتهـعنَدهم،ـبلـهوـالواجُبـعىـعامةـالناس،ـوهوـامقصودـمنـقولـالسلف:ـ

أِمُروهاـكاـجاءت.
التـفويض إذن ليس معناه:ـأنـتقرأـاآيةـدونـأنـتفهَمها،ـولكنـامقصود:ـأنـ
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تأخذـامعنىـامقطوَعـبه،ـوتركـامعنىـامشكوكـفيه،ـولذلكـأوجبـالعلاُءـعىـالعواّمـ

التفويَض،ـاـبمعنىـاجهلـبامعنى.
الفتح:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  تعاىـيـسورةـ قولهـ فإنـ وكذلكـ
پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ـأنناـ ـَيِعُدنا ـاهـتعاى ـأَن ـتعاى:ـ﴿پ پ پ ڀ﴾: ـفنحنـنفهمـمنـقوله ڤ﴾ـ]0)[
ـإثباتـ ـبقدرتهـومعونته،ـواـنفهمـمطلقًا ـفسينرنا،ـوسوفـيكونـمعنا ـبعهودنا ـأوفينا إذا
ـأبعَدـمنـهذاـ ـَنُكَفـذهنَناـووَمناـعنـأنـيذهبـإى ـأن ـفالتفويُض: ـاجارحِةـهـتعاى، اليد

ـنفياً أو إثباتاً. امعنى،
أما التأويل:ـفهوـرتبٌةـأخرىـوزيادٌةـعىـالتفويض،ـفقدـاتفقـامؤّولـمعـامفِوضـ
ـُيثبتـ ـوم ـولكنـامفِوضـسكتـبعدـهذا، ـالعنايُة، منـأهلـالسنةـعىـأنـامقصودـمنـاآية

ـَينِف.ـ وم
أماـامؤولـفهوـيزيدـمرتبًةـأكَرـحتاجـإىـعلمـأكثر،ـفهوـيقول:ـباـأنـهناكـَمنـ
َفِهَمـِمَنـاآيةـإثباَتـالعنـه،ـوهذاـالفهُمـليسـقطعيًا،ـواـجوزـإثباُتـصفةـهـبدليٍلـ
غرـقطعي،ـإذنـاـيصُحـاأخُذـبدالته،ـبلـجُبـنفيـدالِةـاآيةـعىـالعن،ـوكذلكـ
يقول:ـاـيوجدـيـاآيةـمعنىـزائـدـعىـامعنىـالظاهرـالذيـذكرناه،ـواـظهوَرـمعنىـ
اليِدـاجارحِةـوالعضِوـالذيـيزعمهـامجّسمة،ـورباـعَنـامؤّولـبعَضـامعايـامحتَملةـ

الصحيحةـورّجحهاـعىـبعض.
ـباـيتعلقـباهـسبحانهـوتعاى؛ـأنهـ ـامؤّولـهوـالنفي،ـخاصًة إذنـامعنىـالذيـيزيده

ـالتكُلمـعىـاهـبالظن. اـجوز
هذهـامرتبةـاـيليقـأنـيسيـرـفيهاـكُلـالناس،ـفامرتبةـالائـقةـبعامةـالناسـهيـ
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التفويض؛ـأنـالتفويض:ـإناـهوـتركـالعلمـبامعايـماـوراَءـالظاهِرـامقطوِعـبهـإىـاهـ

ـالتأُكد. ـبدـلهـمن ـالنفيـا ـالنفيـحتاجـإىـعلاَءـراسخن؛ـأن تعاى؛ـأنـمرتبَة
ـولكنـنحنـ ـبنفيـمعنىـاليدـاجارحة، ـقالوا:ـجبـالقطُع ـأهلـالسنة، وبعضـعلاء
نثبتـيدًاـهيـصفٌةـهـتعاىـليستـبجارحة،ـواـعضو،ـوهيـقائمٌةـباهـتعاىـكقيامـ
ـإاـأهمـأثبتواـهـتعاىـصفًةـ ـيقعواـيـالتجسيمـوالتشبيه، ـباهـتعاى،ـوهؤاءـوإنـم القدرة
باـدليلـقطعي،ـبلـاعتادًاـعىـماـظهرـهمـمنـالنصوص،ـوهذاـاأسلوبـــيـنظرناـــ
ليسـبأسلوبـسديد،ـمعـأنـبعضـالعلاءـقالواـبه،ـولكنهـأيضًاـاـيؤديـإىـجسيمـواـ

ـاآيات.ـ ـإىـأدلةـقطعيًة،ـاـتدلناـعليهاـهذه ـبهـحتاُج تشبيه،ـوالقطُع
ـاحّد،ـولكنـجبـأنـيقول:ـهـ ـينبغيـأنـاـيسكتـعندـهذا ـقالـإنساٌن:ـهـيد، فإذا

يٌدـهيـصفٌةـلهـاـجارحة.ـ
وامجّسمةـالذينـيقولونـهـيد،ـاـينفونـكوَهاـجارحة،ـواـينفونـكوهاـعضوًاـ
وركنًاـمنـاهـتعاى،ـولكنهمـفضاًـعنـذلكـيرحونـبمعايـواصفنـاليَدـباـاـُيفَهمـ
منهـإاـالعضُوـوالركن،ـوإنـمـيتلفظـمهوُرهمـهذهـاألفاظ،ـإاـأنـبعضهمـيّرحـ
هاـواـيلّوح،ـوكمـرأيناـمنـأناسـيّرحونـهذهـامعايـالباطلةـواألفاظـامنبوذة،ـواـ

ـاحِق!ـ ـالفعلـجريئًاـيـقول ـنفسهـهذا ـيظُن يشىـاهـتعاى،ـوهو
وأماـماـفعلهـابنـتيميةـوتبعهـعليهـابنـعثيمنـوغرهـمنـأتباعهمـعندماـَقَسمواـ
ـوالثايـسَموه:ـ ـوالعلم، ـكالقدرة صفاِتـاهـتعاىـإىـقسمن:ـاأولـسَموه:ـصفاتـمعاٍن

صفاتـأعيانـكاليدـوالعنـوالوجهـوغرها.ـ
ـبإثباتـاجوارحـواأركانـواأعضاء،ـفهذاـعدوٌلـمنهمـعنـطريَقيـ وهذاـتريٌح

ـمنهمـيـأوحالـالتجسيمـوالتشبيه. التفويضـوالتأويلـالصحيح،ـوسقوٌط
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ـليسـ ـالدجالـأعورـوربكم ـباحديث:ـ»إن فابنـعثيمنـيقول:ـهـعينان،ـويستدل

ـاثنتان،ـولكنـليستـإحداماـعوراَء.ـ ـفقال:ـهـعينان بأعور«،
هذاـااستـدالـضعيفـظاهرـالضعف،ـفإنـاحديَثـإنمـاـأرادـنفَيـالنقصـ
ـيرونـ ـالذينـقدـختلطـعليهمـاأمورـعندما ـامجسمة ـينّبه ـالَعَوُر،ـوهو ـاهـتعاى،ـوهو عن
ـأعور.ـ ـالدجال ـاهـتعاىـليسـبأعورـوهذا ـإن ـأنهـرُهم،ـفيقولـهم: الّدجال،ـوحسبون

وليسـيـاحديثـنٌصـبأنـهـتعاىـعينن،ـإاـأنـيظَنـهؤاءـاجهلُةـأنـالفرقـ
ـفإنـظنواـذلكـفقدـ ـأنـعَنـهذاـعوراُء! ـبنـاهـتعاىـوبنـالدجالـهو ـالذيـيميز الوحيد
بالغواـيـالكفِرـوالضال،ـوإاـفليقولوا:ـإنـامرادـمنـاحديثـهوـتنزيُهـاهـتعاىـعنـ

ـاسمه.ـ ـلهـعَز ـإثباتـاجوارحـواأعضاء النقصـكاـقلنا،ـواـدالَةـفيهـعى
وليتـشعري،ـفإنـهذاـاحديثـيشرـإىـأَنـأكثرـالناسـقربًاـإىـاّتباعـالدجالـ
وااغرارـبهـيـآخرـالزمان،ـإناـهمـامجّسمة؛ـأهمـالوحيدونـالذينـيعتقدونـأنـاهـ
تعاىـجسٌم،ـوعىـشكلـإنسان،ـوهذاـحتاجونـإىـعامةـفارقٍةـللتمييزـبينهـوبنـاهـ
ـأنهـجسٌمـولهـشكلـ ـالتفاته ـمجرد تعاى،ـوأماـغُرهمـفاـيتوقفـيـنفيـكونـالدجالـإهًا؛

وصورة.
ـأنـيفهمـ ـللعادة،ـاـجوز ـيظهرـعىـيَديـالدجالـمنـأمورـخارقة ـإنـما قالـالعلاء:
ـالعادةـعىـالدالةـ ـاإنسانـصدَقـدعواه؛ـأنهـاـيدعيـالنبوةـمثاً،ـحتىـيكفيـخرُق منها
امّدعيـ العادة،ـمعـخالفةـ يّدعيـاألوهية،ـوهذهـاـيدّلـعليهاـخرقـ عىـصدقه،ـبلـ
لأحكامـالعقليةـاـالعاديةـفقط،ـوذلكـأنهـيدعيـأنهـإله،ـوهوـجسٌم،ـوالعقُلـينفيـ
ـفمهاـأتىـمنـخرقـللعاداتـبعدـذلك،ـفاـيمكنـ ويقطعـباستحالةـكونـاهـتعاىـجسًا،
أنـتدّلـهذهـعىـصدقـدعواهـامخالفةـللقواننـالعقلية،ـولذلكـفإنـمنـكانتـعقيدتهـ
ـبتوفيقـاهـتعاى. ـالدجال ـللخروجـمنـفتنة ـالكام ـأكثرـمنـهذا صحيحة،ـاـحتاجـإى
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مبحث ي نسبة اليدين ه تعاى
ـوالذينـأّولوا،ـ ـالذينـفّوضوا ـالعلاءـمنـأهلـالسنة ـعىـطريقة ـمثااً وسنوردـهاهنا

ـاللفَظـعىـظاهره. ـالذينـشّبهواـوأخذوا وطريقة
سنرىـيـهذاـامبحثـأنـأهلـالسنةـــالذينـيفّوضونـمنهمـوالذينـيؤولونـــ
تعاى،ـ اهـ التشبيهـعنـ بنفيـ وقطعواـ احوادث،ـ مشاهةـ تعاىـعنـ اهـ تنزيهـ إىـ ذهبواـ
ـثمـبقيـبعدـذلكـ ـاستظهارهـمنه، ـاإنساُن ـيعتاد ـاللفَظـعىـغرـما ولذلكـفإهمـملواـهذا
ـوعّنـماـظهرـلهـ ـوبعضهمـاجتهَد ـعنـذلك، ـفبعُضهمـسكتوا ـباهـتعاى، تعيُنـمعنًىـائٍق

ـللتشبيهـوالتجسيمـعنـاأوهام.ـ ـيكونـمرادًاـدفعًا ـأنهـقد ـاللغةــ ـبحسبـقواعد ـ
ولذلكـفإنـبعضـأهلـالسنةـالذينـفوضوا:ـأجَرُواـاآياتـعىـماـورَدتـعليه،ـ
السياقـمنـمعنىـ ُيفهمـمنـ ولكنـبدونـتعينـمعنًىـمّددـلكلمةـ»اليدين«ـسوىـماـ
ااعتناءـوالعنايةـوالتام،ـوبعضهمـقالوا:ـإنـهـتعاىـصفَةـاليدينـوماـغُرـجارحتن،ـ
وهذاـنوٌعـمنـالتأويل،ـكاـترى،ـولكنـبعَضـالعلاءـيعترونهـتفويضًاـأيضًا؛ـأنـفيهـ

جريًاـعىـالظاهرـمنـلفظـالقرآن،ـواحديثـالنبويـالريف.
ولكناـنرىـأنـهذاـالقولـليسـبالرورةـقواًـباـيظهرـمنـالقرآنـواحديث،ـ
فإهاـإناـأسنداـاليدينـهـتعاى،ـولكنـمـيردـيـواحٍدـمنها:ـإنـاليدينـصفُةـمعنى،ـمعـ
ااتفاقـعىـأهاـلوـثبَتـتا،ـفيجبـأنـتكوناـصفاتـمعاٍنـاـجوارَحـأوـأعياٍنـكاـيقولـ

امجّسمةـوالتيمية.ـ
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ـإجراَءـ ـأنـرفضوا ـبعد ـفإهم ـالذينـأولوا( ـالفريقـاآخرـمنـأهلـالسنةـ)السنة وأما
اللفظـعىـماـيتعارفـعليهـالناسـمنـإثباتـيَدينـواحدٍةـمنهاـيـجهةـاليمنـمنـاهـ
تعاى،ـواأخرىـتقابلهاـويـجهةـاليسارـمنـاهـتعاى،ـوذلكـأنـاهـتعاىـوصفاتِهـاـ
يصُحـأنـيكونـلهـأبعاٌدـوجهاتـواـحُيـٌزـيـمكانـوجهةـــفهذاـكلهـتشبيٌهـوجسيٌمـباـ
ـاهـتعاى،ـفبعُضهمـ ـاللفظـامنسوبـإى ـاجتهدواـيـماولةـتعينـمعنًىـمائٍمـهذا ريبــ
ملواـعىـالنعمةـوالقدرة،ـأوـاإرادةـوالقدرة،ـأوـعىـمعاٍنـأخرىـظهرتـلبعضهم،ـ
ـإليه؛ـجّلـ ـاجوارِح ـاهـتعاىـونسبة ـبذهنـاإنسانـعنـتشبيه وكلـذلكـيـسبيلـاابتعاد

ـامخلوقات. وعّزـوتعاىـعنـمشاهة
اللفظـ فلمـيرفهمـصارٌفـعنـملـ والتجسيم،ـ التشبيَهـ يدفعواـ مـ الذينـ أماـ
عىـظاهرهـامعتادـعندهم،ـفحملواـاليدينـعىـيَدينـاثنتن:ـكُلـواحدةـمنهاـيـمقابلةـ
ـاليمن،ـوالثانيةـيسارًاـأوـشااً،ـوأّنـكاـمنهاـليستـ اأخرى،ـوأنـواحدةـمنهاـتسمى
ـسمىـهذهـمثلـالصفاتـبالصفاتـالذاتيةـ ـكاـمّرــ يـنفِسـموضعـاأخرى،ـوبعضهمــ
ـالصفاتـالتيـهيـأعياٌن،ـ ـأي: ـبذلكـالصفاتـاأعيان، ـأرادوا اخرية،ـوقدـعّرفناكـأهم

اـمعاٍن.
ـامجسمةـوامشبهة،ـوبامقارنةـ ـاتبعها ـالسنةـيـمقابلـطريقة فهاتانـطريقتانـأهل
ـأهلـاحّقـيـامسلكـالذيـسلكوه.ـ بنـالطريقتنـيتبنـلذيـاللّبـوالفهمـسداُدـطريقة

* * *
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مبحث ي نسبة اليدين ه تعاى وأقوال العلاء
حديث مسلم ي ذكر اليدين: 

ـبنـأيـشيبةـوزهرـبنـحربـوابنـ ـبكر ـأبو ـقال:ـحدثنا روىـمسلمـيـ»صحيحه«
نمرـقالوا:ـحدثناـسفيانـبنـعيينة:ـعنـعمروـ)يعنيـابنـدينار(:ـعنـعمروـبنـأوس:ـعنـ
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـويـحديثـزهرـقال:ـقالـ ـبه ـبكرـيبلغ ـابنـنمر:ـوأبو ـاهـبنـعمرو.ـقال عبد
ـاهـعىـمنابرـمنـنورـعنـيمنـالرمنـعزـوجلـوكلتاـ ـامقسطنـعند رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إن

ـيمنـالذينـيعدلونـيـحكمهمـوأهليهمـوماـولوا«))(. يديه
ورواهـاإمامـالنسائيـيـ»سننهـالكرى«ـمنـطريقـقتيبةـبنـسعيد:ـعنـسفيان،ـ

ـامبارك:ـعنـسفيان)2(. ـابن ـبنـسليان:ـعن ـآدم ـبن وطريقـممد
وأخرجهـابنـحبانـيـ»صحيحه«ـثمـقالـمعلقًاـعليه:ـ»قالـأبوـحاتمـريـاهـ
عنه:ـهذاـاخرـمنـألفاظـالتعارفـُأطلقـلفظهـعىـحسبـماـيتعارفهـالناسـفياـبينهم،ـ
ـالعدل،ـ ـاخطابـامذكور،ـوامقسط: ـإاـهذا ـامرادـمنه اـعىـاحقيقة؛ـلعدمـوقوفهمـعى

ـالعادلـعنـالطريق«)3(. والقاسط:
ـالبيهقيـيـ»سننهـ ـاحديثـغرهمـكاإمامـأمدـيـ»مسنده«ـواإمام وقدـروىـهذا

الكرى«ـو»الصغرى«)4(،ـوغرهم.ـ

ـاجائر،ـواحثـعىـالرفقـبالرعية،ـوالنهيـعنـ ـالعادل،ـوعقوبة ـاإمام ـبابـفضيلة كتابـاإمارة،  )((

إدخالـامشقةـعليهمـ)8)(.
ـالعادلـيـحكمةـ)5885(. ـبابـفضلـاحاكم كتابـالقضاء،  )2(

ـبابـيـاخافةـواإمارةـ)4484(. كتابـالسر،  )3(

ــــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ أخرجهـأمدـيـ»مسنده«ـ)6492(،ـ))):ـ32(.ـ  )4(



ــ 353 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ

أقوال علاء أهل السنة ي هذا اللفظ:
أواً: طريقة التأويل والتفويض:

قالـاإمامـالعينيـيـرحـحديثـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»َمنـتصّدَقـبَعْدِلـمرٍةـِمنـ
كسٍبـطّيٍب،ـواـيصعُدـإىـاهـإاـالطّيُب،ـفإّنـاهـيتقّبُلهاـبيمينِهـثمـُيرّبيهاـلصاحبهـكاـ
ُيرّيـأحُدكمـَفُلَوُهـحتىـتكوَنـمثَلـاجَبِل«:ـ»قولهـ»بيمينه«ـفيهـمعنىـُحسنـالَقبول؛ـفإنـ
العادةـجاريةـبأنـُتصانـاليمنـعنـمّسـاأشياءـالدنية،ـوليسـفياـيضافـإليهـتعاىـمنـ
صفةـاليدـشمـال؛ـأهاـمُلـالنقصـوالضعف،ـوقدـرويـ»كلتاـيديهـيمن«،ـوليستـ
بمعنىـاجارحة،ـإنمـاـهيـصفٌةـجاءـهاـالتوقيف،ـفنطلقهاـواـنكيفها،ـوننتهيـحيثـ

انتهىـالتوقيف«))(.
وقال:ـ»قولهـ»بيمينه«ـقالـاخطاي:ـجرىـذكرـاليمنـليدلـبهـعىـحسنـالقبول؛ـ
أنـيـُعرفـالناسـأّنـأياهمـُمرَصدٌةـلِـاـعزـمنـاأمور؛ـوقيل:ـامرادـرعةـالَقبول.ـ
ـبينهاـيـالرف،ـومنـثمةـ ـمناسبة ـاليمَن ـأتبعه ـالكسبـبالطيب، ـقيد وقالـالطيبي:ـولـّا

ـاليمنىـللطهور. كانتـيده
ويـروايةـسهيلـ»إاَـأخذهاـبيمينه«،ـويـروايةـمسلمـبنـأيـمريمـاآيـذكرها:ـ
»فيقبضها«،ـويـحديثـعائشةـعندـالبزار:ـ»فيتلقاهاـالرمنـبيده«،ـويقال:ـلـاـكانتـ
الشالـعادًةـتنقصـعنـاليمنـبطشًاـوقوة،ـعّرفناـالشارعـبقوله:ـ»وكلتاـيديهـيمن«،ـ

فانتفىـالنقصـتعاىـعنه،ـواجارحةـعىـالرّبـمال«)2(.
وأخرجهـالبيهقيـي»سننهـالكرى«ـكتابـآدابـالقاي،ـبابـفضلـمنـابتىـبيءـمنـاأعالـ ـ=

ـبالقسطـوقىـباحقـ)20657(.ـ ـفيه فقام
ـبابـآدابـالقايـوفضلهـ)45)4(.ـ ـالصغرى«، ـأيضًاـيـ»سننه وأخرجه ـ

ـالقاري«ـ)25:ـ8))(. »عمدة  )((

ـالسابقـ)8:ـ269(.ـ امصدر  )2(
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قـالـابـنـعطيـة:ـ»وقـولهـتعـاى:ـ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾ـ
]الزمر:ـ67[ـمعناه:ـيـقبضته.ـوقالـابنـعمرـماـمعناه:ـأنـاأرضـيـقبضةـاليدـالواحد،ـ
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص.ـ ﴿ۇئ ۇئ﴾ـباليمنـاأخرى؛ـأنهـكلتاـيديهـيمن،ـورواهـعن
وقالـابنـعباس:ـاأرضـميعًاـقبضته،ـوالساواتـوكلـذلكـبيمينه.ـوقرأـعيسىـبنـ

ـامنونة،ـوالناُسـعىـرفعها. ـبكرـالتاء عمر:ـ»مطوياٍت«
ـفـ»اليمن«ـهناـو»القبضة«ـوكلـماـورد:ـعبارٌةـعنـالقدرةـوالقوة،ـ وعىـكلـوجه،
وماـاختـلجـيـالصدورـمنـغرـذلكـباطٌل،ـوماـذهبـإليهـالقايـمنـأهاـصفاٌتـ
زائدةـعىـصفاتـالذاتـقوٌلـضعيف،ـوبحسبـماـيتلجـيـالنفوسـالتيـمـحضنهاـ

العلم«))(.
وقالـاآلويـيـأثناءـتفسيـرهـقولهـتعاى:ـ﴿ۉ ې ې ې ېى ى ائ 
ائ  ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴾:ـ»وقدـصحـعنـالنـبيـملسو هيلع هللا ىلصـأنهـأثبتـهـ
عزـوجلـيدين،ـوقال:ـ»وكلتاـيديهـيمن«ـومـُيرَوـعنـأحدـمنـأصحابهـملسو هيلع هللا ىلصـأنهـأّولـ
ذلكـبالنعمة،ـأوـبالقدرة،ـبلـأبقوهاـكاـوردتـوسكتوا،ـولئنـكانـالكامـمنـفضة،ـ

ـامواطن«)2(. فالسكوتـمنـذهٍبـاـسياـيـمثلـهذه
وقالـاإمامـالبغويـيـتفسرـاآيةـنفسها:ـ»وقالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»كلتاـيديهـيمن«ـ

ـاإيانـوالتسليم. ـفيها ـفعىـالعباد واهـأعلمـبصفاته،
وقالـأئمةـالسلفـمنـأهلـالسنةـيـهذهـالصفات:ـأمُروهاـكمـاـجاءتـباـ

كيف«)3(.

»تفسرـابنـعطية«ـ)4:ـ)54(.  )((

»تفسرـاآلوي«ـ)3:ـ347(.  )2(

»تفسرـالبغوي«ـ)2:ـ67(.  )3(
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قالـاخازنـيـتفسرـقولهـتعاىـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ 
ـالعاصـقال:ـقالـرسولـاهـ ـبن ـاهـبنـعمرو ڤ ڦ﴾ـ]امائدة:ـ42[:ـ»عنـعبد
ملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إنـامقسطنـعندـاهـعىـمنابرـمنـنورـعنـيمنـالرمن،ـوكلتاـيديهـيمن،ـالذينـ

يعدلونـيـحكمهمـوأهليهمـوماـولوا«.ـ
هذاـمنـأحاديِثـالصفات،ـفمنـالعلاءـمنـقالـفيهـويـأمثاله:ـ»نؤمنـهاـواـ
ـمعنىـيليقـ ـلكنـنعتقدـأنـظاهَرهاـغرـمراد،ـوأنـها نتكلمـيـتأويلها،ـواـنعرفـمعناها،

باه«.ـهذاـمذهبـماهرـالسلفـوطوائفـمنـامتكلمن.ـ
ـامتكلمن.ـ ـأكثر ـيليقـها،ـوهذاـقول ـبتأويٍل ـُتؤّول ـإها ومنهمـمنـقال:

وامنزلةـ احالةـاحسنةـ اليمن:ـ بكونهـعنـ امرادـ القايـعياض:ـ قالـ فعىـهذاـ
ـاليسار،ـقالوا:ـ ـإى ـاليمن،ـوضَده ـإى ـامحمودـواإحسان الرفيعة،ـوالعربـتنسبـالفعَل

واليمنـمأخوذةـمنـالُيمن.
ـتعاىـاهـعنـ ــ ـباليمنـاجارحة ـليسـامراد ـيمن«ـمبنٌيـعىـأنه ـيديه ـ»وكلتا وقوله:
ـامخففة؛ـ ـالام ـبفتحـالواوـوضم ـتعاى،ـوقوله:ـ»وماـولوا« ـفإهاـمستحيلةـيـحقه ذلكــ؛
هكذاـذكرهـالشيخـمييـالدينـيـ»رحـمسلم«ـقال:ـومعناه:ـوماـكانتـلهـعليهـوايةـ

ـتقّلدهـمنـاأحكام،ـواهـأعلم«))(. ـالفضلـمنـعَدَلـفيا وهذا
وقالـاخازنـيـتفسرـقولهـتعاى:ـ﴿ۉ ې ې ې ېى ى ائ﴾:ـ»وقولهـ
تعاى:ـ﴿وئ ۇئ ۇئ﴾ـيعني:ـأنهـتعاىـجوادـكريمـينفقـكيفـيشاء،ـوهذاـجوابـ
لليهودـورٌدـعليهمـماـافَروهـواختلقوهـعىـاهـتعاىـعنـقوهمـعلوًاـكبرًا،ـوإناـأجيبواـ

ـاجوابـعىـقدرـكامهم. هذا

ـالفكر.ـ ـلبابـالتأويلـيـمعايـالتنزيل،ـ)):ـ460(،ـدار »تفسرـاخازن«،  )((
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ـاختلفـالعلاءـيـمعناهاـعىـقولن: ـالكامـيـاليدـفقد وأما

أحدما:ـوهوـمذهُبـمهورـالسلفـوعلمـاءـأهلـالسنـةـوبعضـامتكلمن:ـ
أنـ»يدـاه«ـصفةـمنـصفاتـذاتهـكالسمعـوالبرـوالوجه،ـفيجُبـعليناـاإيمـاُنـهاـ
ـباـكيٍفـواـتشبيٍهـواـتعطيٍل،ـقالـاهـ والتسليم،ـوُنمُرهاـكاـجاءتـيـالكتابـوالسنة
تعاى:ـ﴿ۉ ۉ ې﴾ـ]ص:ـ75[،ـوقالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»عنـيمنـالرمن،ـوكلتـاـيديهـ

يمن«.
والقولـالثاي:ـقولـمهورـامتكلمنـوأهلـالتأويل،ـفإهمـقالوا:ـ»اليد«ـتذكرـيـ
اللغةـعىـوجوه:ـأحدها:ـاجارحةـوهيـمعلومة.ـوثانيها:ـالنعمة؛ـيقال:ـلفانـعنديـ

يدـأشكرهـعليها.ـ
ـبذويـ ـفّروه ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]ص:ـ45[ ـالقدرة؛ وثالثها:

ـالقدرة.ـ ـاأمرـوامعنىـسلبـكال ـَلَكـهذا ـيَد القوىـوالعقولـا
ورابعها:ـاملك؛ـيقال:ـهذهـالضيعةـيـيدـفان،ـأي:ـيـملكهـومنهـقولهـتعاى:ـ

﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾ـ]البقرة:ـ237[ـأي:ـيملكـذلك.ـ
أماـاجارحةـفمنتفيةـيـصفةـاهـعزـوجل؛ـأنـالعقلـدّلـعىـأنهـيمتنعـأنـتكونـ
ـاه«ـعبارةـعنـجسمـخصوصـوعضوـمركبـمنـاأجزاءـواأبعاضـتعاىـاهـعنـ »يد
اجسميةـوالكيفيةـوالتشبيهـعلوًاـكبرًا،ـفامتنعـبذلكـأنـتكونـيدـاهـبمعنىـاجارحة،ـ
ـأنـ ـامتكلمنـزعموا ـالعلاءـمن ـأكثر ـامعايـالتيـُفّرتـاليدـهاـفحاصلة؛ـأن وأماـسائر

ـالنعمة«))(. ـاملك،ـوعن ـالقدرة،ـوعن ـعبارةـعن ـاهــ ـيـحق اليدــ
ـالنوويـيـرحـحديثـمسلم: ـاإمام وقال

ـالفكر.ـ ـلبابـالتأويلـيـمعايـالتنزيل،ـ)):ـ)47(،ـدار »تفسرـاخازن«،  )((
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»قولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إّنـاُمقسطَنـعندـاهـعىـمنابَرـمنـنورـعنـيمنـالرمن،ـوكلتاـيَديِهـ

ـالذينـيعِدلونـيـُحكمهمـوأهليهمـوماـَوُلوا«: يمن،
أّماـقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»عنـيمنـالرمن«ـفهوـِمنـأحاديثـالِصفات،ـوقدـسبقـيـأولـ
ـنتكَلمـيـتأويله،ـ ـنؤمنـهاـوا ـاختافـالعلاءـفيها،ـوأّنـمنهمـمنـقال: ـبيان ـالرح هذا
واـنعرفـمعناُه،ـلكنـنعتقُدـأّنـظاِهرهاـغرـُمراد،ـوأّنـهاـمعنًىـيليقـباهـتعاى،ـوهذاـ

مذهبـماهرـالّسَلفـوطوائَفـمنـامتكّلمَن.ـ
والثاي:ـأّهاـُتـؤَولـعىـماـيليقـِها،ـوهذاـقولـأكثرـامتكِلمَن،ـوعىـهذاـقالـ
القايـعياضـريـاهـعنه:ـامرادـبكوِهمـعنـاليمن:ـاحالةـاحسنةـوامنزلةـالّرفيعة،ـ
قال:ـقالـابنـَعَرفة:ـُيقال:ـأتاُهـعنـيمينه:ـإذاـجاَءُهـمنـاجهةـامحمودة،ـوالعربـتنِسبـ
منـ مأخوذـ واليمنـ قالوا:ـ اليسار.ـ إىـ وِضّدهـ اليمن،ـ إىـ واإحسانـ امحمودـ الفعلـ
ـتعاىـ ــ ـباليمِنـجارحة ـليسـامراد ـفتنبيٌهـعىـأنه ـيمن« ـيديه ـ»وكلتا ـقولهـملسو هيلع هللا ىلص: الُيْمن.ـوأّما
اهـعنـذلكـــفإهاـمستحيلٌةـيـحّقهـسبحانهـوتعاى،ـوأّماـقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»الذينـيعدُلوَنـيـ
ُحكمهمـوأهليهمـوماـَوُلوا«ـفمعناه:ـأّنـهذاـالفضلـإناـهوـلِـمنـَعَدَلـفياـتقّلَدُهـِمنـ
خافةـأوـإمارةـأوـقضاءـأوـِحسبةـأوـنظرـعىـيتيمـأوـصدقةـأوـوقف،ـوفياـيلَزمهـمنـ

حقوقـأهلهـوعياله،ـونحوـذلك.ـواهـأعلم«))(.
ـاموطأ«: ـالباجيـيـ»رح ـالوليد ـأبو ـاإمام وقال

»]395)[ـــ)ش(:ـقوُلـُمسلِمـبِنـيساٍرـاجَُهني:ـُسئلـعمُرـبنـاخطاِبـعنـهذهـ
اآيِة:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ...﴾ـاآيَةـ]اأعراف:ـ72)[«)2(. 

)2):ـ2)2(.  )((

ــــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ )395)(،ـ)4:ـ278(.ــ  )2(
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ـبيمينِه«:ـ ـثمـمسحـظهَرُه ـاهـتعاىـخلقـآدَم ـ»إّن ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص: ـ»)فصٌل(ـوقوُل ثمـقال:

يقتيـأنـالبارَيـتعاىـموصوٌفـبأنـلهـيمينًا،ـقالـاهـتباركـوتعاى:ـ﴿ۇئ 
الـِزناِد:ـعنـاأعرج:ـعنـأيـهريرة:ـأنـ أبوـ ]الزمر:ـ67[ـوروىـ ۇئ ۆئ﴾ـ

ـاهـمأىـاـَتغيُضهاـنفَقٌة«.ـ ـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»يُد رسول
ورواهـَمعَمٌر:ـعنـهشاٍم:ـعنـأيـهريرة:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـأنهـقال:ـ»يمُنـاهـمأىـ
اـَيغيُضهاـيٌء،ـَسّحاُءـالليَلـوالنهاَر،ـأرأيُتمـماـأنفَقـمنُذـخلَقـالساواِتـواأرض،ـ
فإنُهـمـينُقْصـِماـيـيِدِه،ـوعرُشُهـعىـاماِء،ـوبيدهـاأُخرىـالَقْبُض«ـــأوـالفيُضـــ»يرفعـ

ويفض«.
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقالـيـ ـاخُْدريـأّن ـأبيه:ـعنـأيـسعيٍد وروىـمالٌك:ـعنـصعصعَة:ـعن
الذيـيقرأـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]اإخاص:ـ)[:ـ»والذيـنفيـبيده،ـإهاـَلـَتعِدُلـُثلَثـ

القرآِن«،ـوقالـاهـَعَزـَوَجَل:ـ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴾.

ـبنـاخطابـريـاهـعنهـ ـعىـسؤالـمسلمـبنـيسارـعمَر ـاموضع،ـمعلقًا وقالـاإمامـالباجيـيـهذا ـ=
عنـهذهـاآية:ـ»إنهـدليٌلـعىـأنـالصحابَةـكانتـتتكّلُمـيـهذهـامعايـمنـااعتقادات،ـوتبَحُثـ
عنـحقائقهاـوتعتنيـبذلكـحتىـُتظهَرهـوتسألـعنهـاأئّمَةـواخلفاَءـلتِقَفـعىـالصوابـمنه،ـ
ـيكرهونـ ـالتابعَن:ـكانوا ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـمنـذلكـماـحفظتهـعنه،ـوأّنـقوَلـمنـقالـمنـعلاِء وتنُقَلـعن

ـأمَرين:ـ ـإىـأحد ـينِرُف ـإنا ـليسـحتهـعمٌل، ـفيا الكاَم
إماـأنـيتوّجهـامنُعـيـذلكـإىـَمنـليسـِمنـأهلـالعلمـمنـياُفـأنـتِزَلـقَدُمهـويتعّلقـقلُبهـبُشبهٍةـ ـ

اـَيقِدُرـعىـالتخّلصـمنها.ـ
ـُيقلُقكـمنـذلك،ـ ـفإّنكـاـتدريـما ـالقلبـمنـُأذنِك؛ ـاه:ـكانـيقاُل:ـاـُمّكنـزائَغ قالـمالٌكـرمه ـ
ولقدـسمعـرجٌلـمنـاأنصاِرـمنـأهلـامدينةـشيئًاـمنـبعضـأهلـالقَدِرـفعلقـقلَبُه،ـفكانـيأيـ
إخواَنهـالذينـيستصحبهمـفإذاـَنـَهَرُهـقال:ـفكيفـباـعلَقـقلبي؟ـلوـعلمُتـأّنـاهـريـأنـُألقَيـ

ـفعلُت. ـامنارة نْفيـِمنـفوِقـهذه
ـالبَِدِعـوخالفيـالُسنِّة«. ـأهل ـيتكّلمـيـذلكـبمذاهِب ـامنعـيـذلكـأن ـيتوّجه ـأن ـالثاي: والوجُه ـ
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وُرويـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـأنهـقال:ـ»أّولـيءـخلَقُهـاهـَعَزـَوَجَلـالقلم،ـخلَقُهـفأخَذُهـ
ـيديِهـصفٌة،ـوليستـبجوارَحـكجوارحـ ـعىـأّن ـالسنِة ـيديهـيمٌن«،ـوأمعـأهُل بيمينِه،ـوكلتا

امخلوقن؛ـأنهـسبحانهـ﴿ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾.
وروىـعبدـاهـبُنـمسعوٍدـريـاهُـعنه:ـجاءـجريُلـإىـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـفقال:ـ
ياـممُد،ـإّنـاهـَيَضُعـالساواِتـعىـُأصُبٍع،ـواأرضَنـعىـأصبٍع،ـواجباَلـعىـأصبٍعـ
والّشجَرـعىـأصبٍع،ـواأهارـعىـأصبٍع،ـوسائَرـاخلقـعىـأصبٍع،ـثمـيقولـبيدِه:ـأناـ
ـاهـملسو هيلع هللا ىلصـتعُجبًاـمنهـوتصديقًاـله،ـثمـقالـملسو هيلع هللا ىلص:ـ ـاأرض؟ـفضحكـرسوُل ـأينـملوُك امِلُك،

﴿ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ـالنعمُة«))(. ـاأُصبُع: ـالعلم: ۆئ﴾ـ]الزمر:ـ67[.ـوقالـماعٌةـمنـأهل

ويـشـرحـبابـ»فـضلـالصدقةـوالتعفـف«ـعنـدـقولـرسـولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إنـ
ـأنفقـمنُذـخلقـالساواِتـ ـما ـأرأيتم ـالّليلـوالنّهار، ـنفَقٌة،ـَسّحاُء ـاهـَمْأىـاـَتغيُضها يمَن
واأرَض؟ـفإنُهـمـَيِغْضـماـيـيمينِه،ـقال:ـوكاَنـعرُشُهـعىـاماِءـوبيدهـاأُخرىـالقبُضـ

ـالثالثة،ـقال:ـ ـالفائدة ـنوردـمنها ـالعراقيـفوائَد، ـاإمام يرفُعـويفُض«ـذكر
اليمَنـ ُيتـأّوُل؛ـأّنـ اماِزري:ـهذاـماـ القايـعياٌض:ـقالـاإماُمـ »الثالثُة:ـقالـ
إذاـكانتـبمعنىـامناسبِةـلِلّشاِل،ـاـُيوَصفـهاـالبارُئـعزـوجّل؛ـأّهاـتتضّمُنـإثباتـ
ـواحِد،ـوإناـخاطبهمـ ـيتضّمنـالتحديَد،ـويتقّدسـاهـسبحانهـعنـالتجسيِم الّشاِل،ـوهذا
رسوُلـاهـملسو هيلع هللا ىلصـباـيفهمونه،ـوأراَدـاإخباَرـبأّنـاهـتعاىـاـَينُقُصُهـاإنفاُق،ـواـُيمِسكـ
ـالَيمُن؛ـ ـالنَِعمـيصُح ـاهـتباركـوتعاىـعنـذلك،ـوعّرـملسو هيلع هللا ىلصـعنـتواي ـاإماِق،ـجّل خشيَة
أّنـالباذَلـمناـيفعلـذلكـبيمينِه،ـوقدـقالـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»وكلتاـيديهـيمٌن«،ـفأشارـعليِهـالصاُةـ

ـيمٌنـوشاٌل. ـاخارجتاِن ـاليداِن ـإذ ـبجارحَتِن؛ ـليستا ـإىـأها: والساُم

ـالباجيـ»شرحـالموطأ«ـ)395)(،ـ)27804(.ـ ـالوليد أبو  )((
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قال:ـوحتملـأنـيريدـبذلك:ـأنـقدرَةـاهـسبحانهـوتعاىـعىـاأشياِءـعىـوجهـ
واحٍدـاـيتلفـضعفًاـوقّوًة،ـوأّنـامقصوراتـتقُعـهاـعىـجهةـواحدٍةـاـختلفـقّوًةـ
وضعفًاـكاـيتلفـفعُلناـباليمنـوالشاِل؛ـتعاىـاهـعنـِصفاِتـامخلوقَنـوُمشاهِةـ

الـُمحَدثن«.ـاهـ))(. 
وقالـصاحُبـ»النهايِة«:ـ»اليمنـــهاُهناــ:ـكنايٌةـعنـمّلـعطائه،ـووَصَفهاـباِامتاءـ
لكثرةـمنافعها،ـفجَعَلهاـكالعِنـالّثـّرِةـالتيـاـَيغيُضهاـااستِقاُءـواـُينِقُصهاـاِامتياُح،ـ

ـاهـ. ـامجاِزـواِاّتساِع«. ـالعطاِءـعىـطريق ـَمظِنُّة ـيـاأكثرــ ـاليمَن؛ـأهاــ وخّص
احديثـ »ومنهـ )يمن(:ـ مادةـ احديث«ـ غريبـ يـ »النهايةـ يـ اأثرـ ابنـ وقالـ
اآخرـ»وكلتاـيديهـيمٌن«ـأي:ـأنـيديهـتباركـوتعاىـبصفةـالكالـاـنقَصـيـواحدةـ
منها؛ـأنـالشالـتنُقُصـعنـاليمن،ـوكّلـماـجاءـيـالقرآنـواحديثـمنـإضافةـاليِدـ
واأيديـواليمِنـوغرـذلكـمنـأساءـاجوارحـإىـاهـتعاى؛ـفإناـهوـعىـسبيلـامجاِزـ

ـمنّزٌهـعنـالتشبيهـوالتجسيم«)2(. وااستعارة،ـواهُ
ـيديـريـ ـ»وكلتا ـ»وقدـقالـالطيبيـقوله: وقالـاماـعيـالقاريـيـ»رحـامشكاة«:

ـالسابق.ـ ـيتوهمـمنـإثباتـاجارحةـمنـالكام ـما يمن«ـكالتتميم؛ـصونا
قلت:ـهذاـغرـظاهر،ـبلـإنهـتذييلـوتكميلـاحراسًاـلِـاـيتوهمـمنـقولـآدم:ـ
اخرُتـيمنـري،ـأنـلهـسبحانهـيسارًاـوشااً،ـفتكونـأحدماـأقوىـمنـاأخرى،ـأوـ

أبركـوأيمنـوأحرى.
ثمـقال:ـوللشيخـأيـبكرـممدـبنـاحسنـبنـفوركـكامـمتنـفيه،ـقال:ـواليدانـ

النووي،ـ»رحـصحيحـمسلم«ـ)7:ـ80(.ـ  )((

»النهايةـيـغريبـاحديث«ـمادةـ)يمن(.  )2(
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إنـُملتاـعىـمعنىـالقدرةـواملكـصَح،ـوإنـُملتاـعىـمعنىـالنعمةـواأثرـاحسن،ـصَح؛ـ

ـنعمتهـعىـبعضهم. ـبتقديرهـوعنـظهور أنـذلكـماـحدثـيـملكه
قلت:ـاـارتيابـيـصحةـهذاـالكامـيـنفسه،ـوأماـإرادةـهذاـامعنىـمنـهذاـ

ـامقصودـويتضحـامرام. ـليظهر ـامقام،ـفيحتاجـإىـبسطـيـالكام امبنىـيـهذا
ـاموصوفـبيدـالصفةـ ـأنـاهـعزـوجلـهو ـبعُضـمشاينا ـقدـذكر ثمـقالـابنـفورك:
اـبيدـاجارحة،ـوإناـتكونـيُدـاجارحةـيمينًاـويسارًا؛ـأهاـيكونانـمتبّعضـومتحّيٍزـ
ذيـأعضاء،ـولـاـمـيكنـماـُوصفـالرُبـبهـيدـجارحة،ـبّنـــباـقالـــأنـليستـهيـيدـ

جارحة.
وقيل:ـامراد:ـأنـاهـعزـوجلـلـاـوصفـباليدين،ـويدـاجارحةـتكونـإحداماـ
يمينًاـواأخرىـيسارًا،ـواليرىـناقصةـيـالقوةـوالبطش،ـعرفناـعليهـالسامـكمـالـ

ـاهـعزـوجل،ـوأنهـاـنقصـفيها. صفة
ـأَيتهاـشئت.ـفقال:ـاخرُتـيمَنـ وحتملـأنـآدمـعليهـالسامـلـاـقيلـله:ـ»اخَرْ
ريـوكلتاـيديـريـيمن«،ـأرادـبه:ـلسانـالشكرـوالنعمةـاـلسانـاحكمـوااعرافـ
باملك،ـفذكرـالفضلـوالنعمة؛ـأنـميَعـماـيبديهـعزـوجلـمنـِمنَنِهـفضٌلـوَطوٌلـُمبتدٌأ،ـ

ـالشكرـوالتعظيمـللمنة. ـقْصَد ـفقَصَد ـينفُعه،ـومنـمدفوٍعـعنهـحُرُسه، فِمنـمنفوٍع
وقيل:ـأرادـبهـوصَفـاهـتعاىـبغايةـاجودـوالكرمـواإحسانـوالتفضل،ـوذلكـ
أّنـالعربـتقولـمنـهوـكذلك:ـ»كلتاـيديهـيمن«،ـوإذاـنقصـحُظـالرجلـوخّسـنصيُبهـ
قيل:ـ»جعلـسهمهـيـالشال«،ـوإذاـمـيكنـعندهـاجتابـمنفعةـواـدفعـمرةـقيل:ـ

ـباليمنـواـبالشال«.ـ »ليسـفان
ـاهـعزـوجلـ وقالـابنـفوركـأيضاًـيـحديثـآخَرـنحوه:ـإّنـذلكـكانـمنـمَلٍكـأَمَرُه
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بجمعـأجزاءـالطنـمنـملةـاأرضـأَمَرهـبخلطِهاـبيديه،ـفخرجـكلـطيبـبيمينه،ـوكلـ
خبيثـبشاله،ـفتكونـاليمُنـوالشالـللمَلك،ـفأضافـإىـاهـتعاىـمنـحيُثـكانـعنـ
أمِره،ـوجعلـكونـبعِضهمـيـيمنـاملكـعامًةـأهلـاخرـمنهم،ـوكونـبعضهمـيـ
شالهـعامةـأهلـالّرـمنهم،ـفلذلكـيناَدونـيومـالقيامةـبأصحابـاليمنـوأصحابـ

الشال.ـ
قالـالطيبي:ـوأقولـوباهـالتوفيق:ـوتقريرُهـعىـطريقةـأصحابـالبيان:ـهوـأنـ
إطاقـاليدـعىـالقدرةـتارة،ـوعىـالنعمةـأخرى؛ـمنـإطاقـالسببـعىـامسبب؛ـأنـ
القدرةـوالنعمةـصادرتانـعنها،ـوهيـمنشؤما،ـوكذاـالقدرةـمنشأـالفعل،ـوالفعلـإماـ
ـإذاـُملتاـعىـالقدرةـُملتاـعىـخلقـ خرـأوـٌر،ـوهدايةـوإضال،ـواليدانـــيـاحديثــ
اخرـوالّر،ـواهدايةـواإضال،ـفاليمن:ـعبارٌةـعنـخلقـاهدىـواإيان،ـوإليهـأشارـ
ـوالشالـ ـفيهمـرجٌلـأضَوُؤهم«ـعىـ»أفضلـالتفضيل«ـالذيـيقتيـالِركة، ـ»فإذا بقوله:
عىـعكسها،ـومعنىـ»كلتاـيديهـيمن«:ـأنـُكّاـمنـخلِقـاخرـوالّرـواإيانـوالكفرـ
منـاهـعدٌلـوحكمة؛ـأنهـعزيزـيتّرفـيـملكهـكيفـيشاءـاـمانعـلهـفيهـواـمنازع،ـ
حكيمـيعلمـبلطفـحكمتهـماـيفىـعىـاخلق،ـُيضّلـمنـيشاءـوهديـمنـيشاء،ـوهوـ

ـفمعنىـ»اليمن«:ـكاـيـقولـالشاعر: ـاحكيم، العزيز
ـُرفعتـلـمجٍد ـرايٌة ـما تلَقـاهاـَعَراَبـُةـباليميـِنإذا

ـاأصوَب. ـاأحسَنـوحّريه ـبتدبره أي:
وتيسرـ األطافـ منحـ عبارًةـعنـ امبسوطة:ـ اليمُنـ كانـ النعمةـ ُملتاـعىـ وإذاـ
الُيرىـعىـأهلـالسعادةـمنـأصحابـاليمن،ـوالشالـامقبوضةـعىـعكسها،ـومعنىـ

ـيمن«ـعىـماـسبق«))(. ـيديه »كلتا
ـامفاتيح«ـ)3):ـ449(. القاري،ـ»مرقاة  )((
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نفي ورود الشال أو نفُي إثباها عى ظاهرها:
قالـالـخازنـيـتفسيـرـقـولهـتعاى:ـ﴿ې ې ى ى ائ ائ ەئ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴾ـ

]الزمر:ـ67[:
ـاليدينـشال؛ـ ـليسـفياـُيضافـإىـاهـعزـوجلـمنـصفة »قالـأبوـسليانـاخطاي:
أنـالشالـَمَمُلـالنقصـوالضعف،ـوقدـرويـ»كلتاـيديهـيمن«ـوليسـعندناـمعنىـ
ـفنحنـُنطلقهاـعىـماـجاءتـواـُنـكّيفها،ـ ـالتوقيُف، ـإناـهيـصفٌةـجاءـها ـاجارحة، اليد:
وننتهيـإىـحيثـانتهىـالكتابـواأخبارـامأثورةـالصحيحة،ـوهذاـمذهبـأهلـالسنةـ
واجاعة،ـوقالـسفيانـبنـعيينة:ـكلـماـوصفـاهـبهـنفسهـيـكتابهـفتفسره:ـتاوُتهـ

والسكوُتـعليه«))(.
ـاأشهبـامنقضـعىـخالفـامذهب«: ـابنـاجوزيـيـ»الباز وقال

»ويـحديثـآخر:ـ»امقسطونـيومـالقيامةـعىـمنابرـمنـنورـعىـيمنـالرمن«،ـ
وقدـصحـعنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـأنهـقال:ـ»وكلتاـيديهـيمنـمباركة«)2(،ـوهذاـُيوهنـذكرـ

الشال.ـ
ـالشالـيقابلـ ـالشالـرواُهـعىـالعادةـيـأّن ـالبيهقي:ـوكأنـالذيـذَكر ـبكر وقالـأبو

اليمن«)3(.

خريجـ»تفسرـاخازن«ـ)4:ـ64(. ))ـ(

ـمنـحديثـعبدـاهـبنـعمروـبنـالعاصـريـاهـعنها،ـ ـالبيهقيـيـ»اأساءـوالصفات« أخرجه  )2(

ـإثباتـالوجه،ـ)707(. بابـماـجاءـي

ـإثباتـالوجه،ـ)706(. بابـماـجاءـي  )3(
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وقالـاحافظـالبيهقيـيـ»اأساءـوالصفات«:ـ»ذكرـ»الِشال«ـفيه،ـتفردـبهـعمرـ
ابنـمزةـعنـسام،ـوقدـروىـهذاـاحديثـنافعـوعبيدـاهـبنـمقسمـعنـابنـعمر؛ـمـ
يذكراـفيهـالِشال.ـوُرويـذكرـالِشالـيـحديثـآخرـيـغرـهذهـالقصة؛ـإاـأنهـضعيفـ
بمرة،ـتفّردـبأحدما:ـجعفرـبنـالزبر،ـوباآخر:ـيزيدـالرقاي.ـوماـمروكان،ـوكيفـ

ـاهـ. ـَيمينًا«. ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـأنهـسَمىـكلَتيـيديه ذلك؟!ـوصحيٌحـعن
ـُيعجُبُهـ ـالنبيـكان ـأن ـابنـبطالـيـرحـماـروتهـعائشُةـريـاهـعنهاـقالت: وقال

الّتيُمُنـيـتنُعِله،ـوترُجِلهـوُطهورهـويـشأنهـكِله:ـ
»قالـامهلب:ـفيهـفضُلـاليمنـعىـالشمـال،ـأاـترىـقوَلهـملسو هيلع هللا ىلصـحاكيًاـعنـربه:ـ
»وكلتاـيديهـيمن«،ـوقالـتعاى:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ـ]احاقة:ـ9)[،ـوهمـأهلـ
ـاميامن،ـ ـيدلـعىـفضل ـفهذاـكُله اجنة،ـوقالـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»اـيبصقـأحٌدـيـامسجدـعنـيمينه«،
واستحبـماعُةـفقهاءـاأمصارـأنـيبدأـامتوضئـبيمينهـقبَلـيساره،ـفإنـبدأـبيسارهـقبلـ
بأّيـيديكـ تبايـ يمينهـفاـإعادَةـعليه،ـوقدـُرويـعنـعٍيـوابنـمسعودـأهاـقاا:ـاـ

ابتدأت.
ـاليمنـ ـالتفاؤلـمنـأهل وبدؤهـملسو هيلع هللا ىلصـباميامنـيـشأنهـكله،ـواهـأعلم،ـهوـعىـوجه

ـالفألـاحسن. باليمن؛ـأنهـملسو هيلع هللا ىلصـكانـيعجُبه
ـالشالـأنقُصـ ـنفيـالنقصـعنهـعزـوجل؛ـأَن ـأراد ـيمن«، ـيديه ـ»وكلتا وقولهـملسو هيلع هللا ىلص:

منـاليمن«))(.
ـبابـ»الصدقةـمنـكسبـطيب«:ـ ـبطالـيـرح ـابن وقال

بذلك؛ـأهاـ الزيادة،ـسميتـ ــأصُلها:ـ اللغةـ ــيـ الزكاةـ اأنباري:ـ ابنـ »وقالـ

ـالبخاري«ـ)):ـ)26(. ـ»ـرحـصحيح  )((
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تزيدـيـالـالـالذيـيرجـمنه.ـيقال:ـزكاـاليءـزكاة:ـإذاـزاد،ـوالزكاـــبالقرـــمعناه:ـ
بذكرـ وامرادـ واأنثى،ـ الذكرـ أوـشيئانـمصطحبانـجريانـمرىـ وأنثى،ـ ذكرـ زوجانـ
اليمنـيـهذاـاحديث:ـالتحفيـبالصدقة،ـوالرضاـعنها،ـواحضـعليها،ـواهـتعاىـاـ
ـبوصفـاهـتعاىـ ـامراد ـبنـفورك: ـبكر ـأبو ـيمنـوشال.ـقال ـله ُيوصفـباجوارحـفيكون
باليمن:ـأنهـلـاـُوصفـباليدين،ـويداـاجارحةـتكونـإحداماـيمينًا،ـواأخرىـشااً،ـ
واليرىـتنقصـأبدًاـيـالغالبـعنـاليمنـيـالقوةـوالبطش؛ـعّرفناـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـبقوله:ـ
»وكلتاـيديهـيمن«ـكاَلـصفةـاهـتعاىـأنهـاـنقصـفيها،ـوأنـماـُوصفـبهـمنـاليدينـ

ـالتيـتنقصـمياُرهـعنـميامنه«))(. ـاجارحة ـُيوصفـبهـذو ليسـكا
ثانيًا: طريقة التشبيه والتجسيم، هي طريقة القائلن بإثبات اليدين، ومنهمـا الشمـال 

)اليسار( عى ظاهرما:
ـالدارميـيـ»ردهـعىـبرـامريي«:ـ قالـأبوـسعيد

»وأعجبـمنـهذاـقولـالثلجّيـاجاهلـفياـادعىـتأويلـحديثـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ
»امقسطونـيومـالقيامةـعىـمنابرـمنـنورـعنـَيمنـالرمنـوكلتاـيديهـَيمن«،ـفاّدعىـ
الثلجٌيـأَنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـتأولـ»كلتاـيديهـَيمن«:ـأنهـخرجـمنـتأويلـالغلولينـأهاـَيمنـ
اأيدي،ـوخرجـمنـمعنىـاليدينـإىـالنعمـــيعنيـبالغلولين:ـأهلـالسنةـــيعني:ـأنهـاـ

ـبزعمه. ـبَيمينن،ـولكنـَيمٌنـوشاٌل ـفاـيوصفـأحٌد ـَيمينان، يكونـأحٍد
إناـعنىـرسوُلـاهـملسو هيلع هللا ىلصـماـقدـأطلقـعىـ قالـأبوـسعيد:ـويلكـأهاـامعارض!ـ
التيـيـمقابلةـالَيمنـالِشال،ـولكنـتأويله:ـ»وكلتاـيديهـَيمن«؛ـأي:ـُمنَـَزهـعىـالنقصـ
الرمنـ »ِكلتاـيديـ فقال:ـ البطش،ـ النقصـوعدمـ الِشالـمنـ أيديناـ والضعف؛ـكاـيـ

ـ»رحـصحيحـالبخاري«ـ)3:ـ2)4(.  )((
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َيمن«؛ـإجااًـه،ـوتعظيًاـأنـُيوصفـبالِشال،ـوقدـُوصفتـيداهـبالِشالـواليسار،ـ
وكذلكـلوـمـُجزـإطاقـالِشالـواليسار؛ـَلـاـأطلَقـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـولوـمـُجزـأنـُيقال:ـ
ـفكيفـاـ ـالناسـيـاخلق؛ ـقدـجّوزه ـيقلهـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـوهذا ـيديـالرمنـَيمن؛ـم كلتا
جّوزـابنـالثلجيـيـيَديـاهـأهاـميعًاـَيمينان،ـوقدـُسّميـمنـالناسـذاـالِشالن،ـفجازـ

ـالِشالنـمنـمعنىـأصحابـاأيدي«))(. ـالثلجيـأيضًا،ـويرجـذو نفيـدعوىـابن
وقالـأبوـيعىـالفـّراءـيـ»إبطالـالتـأويات«ـبعدـأنـذكرـحديثـأيـالدرداءـ
ريـاهـعنه:ـ»واعلمـأَنـهذاـاخرـيفيدـجواَزـإطاقـالقبضةـعليه،ـوالَيمنـواليسارـ
ـاليدينـ ـمنـأنُهـاـحيلـصفاته؛ـفهوـبمثابة ـفياـقبلــ وامسح،ـوذلكـغرـمتنع؛ـلِـاـبَيـنّاــ

والَوْجهـوغرما«)2(.
ـالسادسة:ـ ـبابـمنـ»كتابـالتوحيد«ـيـامسألة ـالوهابـيـآخر وقالـممدـبنـعبد

ـيعني:ـحديثـابنـعمرـريـاهـعنهـعندـمسلم. ـالِشال«؛ »التريحـبتسميتها
ـبازـيـ»تعليقهـعىـكتابـالتوحيد«:ـ ـبن ـالعزيز قالـعبد

»ويـهذاـإثباتـالصفات،ـوأنهـسبحانهـلهـيمنـوشال،ـوأنـكلتاـيديهـيمن،ـكاـ
يـاحديثـاآخر،ـوسمىـإحداماـيمينًاـواأخرىـشااًـمنـحيثـااسم،ـولكنـمنـ

ـنقص«)3(. ـيمن،ـوليسـيـيءـمنها ـامعنىـوالرعـكلتاما حيُث
وقالـصديقـحسنـخانـيـكتابهـ»قطفـالثار«:ـ»ومنـصفاتهـسبحانه:ـاليد،ـ

والَيمن،ـوالكف،ـواإصبع،ـوالِشال...«)4(.

»الردـعىـبرـامريي«ـص55).  )((

ـالتأويات«ـصـ76). »إبطال  )2(

»التعليقاتـالبازيةـعىـكتابـالتوحيد«ـص78.  )3(

»قطفـالثار«ـص66.  )4(
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قالـممدـخليلـهّراسـيـتعليقهـعىـ»كتابـالتوحيد«ـابنـخزيمة:ـ

»يظهرـأَنـامنعـمنـإطاقـاليسارـعىـاهـعّزـوجّلـإنمـاـهوـعىـجهةـالتأُدبـ
فقط؛ـفإّنـإثباتـالَيمنـوإسناَدـبعضـالشؤونـإليها؛ـكاـيـقولهـتعاى:ـ﴿ۇئ 
ۇئ ۆئ﴾ـ]الزمر:ـ67[،ـوكاـيـقولهـعليهـالسام:ـ»إّنـيمنـاهـمأىـسّحاُءـ

ـيدل عى أّن اليد اأخرى امقابلة ها ليست يميناً«))(. الليَلـوالنهار«؛
ـلكتابـالتوحيدـمنـصحيحـالبخاري«:ـ ـاهـالغنيانـيـ»رحه وقالـعبد

»هذا؛ـوقدـتنّوعتـالنصوُصـمنـكتابـاهـتعاىـوسنةـرسولهـملسو هيلع هللا ىلصـعىـإثباتـ
اليدينـهـتعاى،ـوإثباتـاأصابعـها،ـوإثباتـالقبض،ـوتثنيتِها،ـوأَنـإحداماـَيمنـ
كاـمر،ـويـنصوصـكثرة،ـواأخرىـشال؛ـكاـيـ»صحيحـمسلم«،ـوأنهـتعاىـيبُسطـ
يدهـبالليلـليتوبـُميءـالنهار،ـوبالنهارـليتوبـميءـالليل،ـوأنهـتعاىـيتقّبلـالصدقةـ
ـامقسطنـعىـمنابَرـمنـنورـعنـَيمنـ ـلصاحبها،ـوأَن ـالكسبـالطيبـبَيمينه،ـفرّبيها من

ـَيمن،ـوغرـذلكـماـهوـثابٌتـعنـاهـورسوله«)2(. ـيديه الرمن،ـوكلتا
وهذاـانتهىـماـأردناـالتمثيلـبهـعىـالقاعدةـالسابقة؛ـأعني:ـالتفويضـوالتأويل،ـ
التأويلـ ِمنـطريقةـ فكٌلـ امجسمة،ـ السنةـوبنـ أهلـ بنـ العظيمـ الفرُقـ يظهرـ وبذلكـ
ـالتيـ ـوهي ـالتشبيهـوالتجسيمــ ـاهـتعاى،ـوأماـطريقُة ـالتنزيه ـالتفويضـُتفيـإى وطريقة

ـتفيـإىـالتشبيهـوالتجسيم.ـ ـفإها ــ ـبالظاهر ـباإثباتـأوـاأخذ ـأحيانًا يسموها
قال الطحاوي: )خلق اخلق بعلمه(

ـاهـتعاىـخلقـاخلق،ـ الباءـيـقوله:ـ»بعلمه«ـلإلصاق،ـوامعية،ـومعنىـذلك:ـأن

»كتابـالتوحيد«ـابنـخزيمةـص66.  )((

ـاهـالغنيانـ)):ـ))3(. ـلعبد »رحـكتابـالتوحيدـمنـصحيحـالبخاري«  )2(
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ـباـكونهـعالـًاـ ـاخلقـمنـواحٍد ـُيوَجدـفعُل ـأن ـباـخلق،ـوذلكـأنهـاـيمكن وهوـعالِـٌم
ـاملك:ـ ـيستلزمـكونهـعامًاـضمنًا،ـولذلكـقالـاهـتعاىـيـسورة ـفكونهـخالقًا بمخلوقاته،
﴾ـ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   * ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ـأنهـ ـيعلمـامخلوقات،ـواـتظنّّن ـينُصـاهـتعاىـعىـأنه ـامباركة، ـاآية ـففيـهذه ،](4-(3[
ُيفهمـمنـاآيةـأنهـتعاىـاـيعلمـإاـماـيلق،ـبلـإهاـتدّلـعىـأنهـبعدماـثبتـأنـاهـتعاىـ

ـباـخلق.ـ ـأنهـعام ـيثبتـأيضًا ـاخالق،ـفإنهـجبـأن هو
ـفهوـعالـٌمـهاـ ـلبعضـاموجودات، ـأنـاهـتعاىـليسـخالقًا ـأيضًا ـلوـفرضنا ونقول:
باـشّك،ـفاخلقـليسـعلًةـعىـالعلم،ـبلـإنهـدليٌلـعليه،ـويتضّمنه،ـفثبوُتـاخلقـدليٌلـ

ـلوجوده. عىـثبوتـالعلم،ـوليسـعلًة
ـتعاىـيُلقـبعلِمه،ـ ـأنه ـالبعُضـمنـقولـالطحاوي:ـ»خلقـاخلقـبعلمه« ـيفهم وقد
وهذاـمُضـتوُهمـمبنٍيـعىـأنـالباءـسببية،ـبلـامرادـــكاـنّبهناكــ:ـأنـعلمـاهـتعاىـ
ـأنـ ـقادرًا ـبقدرته،ـومنـرِطـكونـالقادر ـتعاى امخلوقاِت مصاحٌبـخلقه،ـوإناـيلقـاهُ

ـيريد. ـبا يكونـعالـًا؛ـأنـكلـقادرـُمريٌد،ـوكلـُمريدـعالـٌم
قالـتعاىـيـسورةـالبقرة:ـ﴿ک ک ک کگ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ـ]33[.

ـالبقرة:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پپ پ پ ڀ  وقالـتعاىـيـسورة
ڤ﴾ـ ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

.]2(6[
هذهـاآيةـتدُلـعىـأنـاهـتعاىـيعلمـالّرـواخَرـقبلـوقوعه،ـويعلمـاخرـمنـ
الر،ـومعلوٌم:ـأنـالعلمـباليءـقبلـوقوِعهـيستلزمـأنـيكونـالعلُمـسابقًاـعىـامعلوم،ـ

ـاّدعىـبعُضـاحمقى. ـلهـكا ـله،ـواـمصاحبًا ـتاليًا ا
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ـالنساء:ـ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ  وقالـتعاىـيـسورة

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک﴾ـ]7)[.

قولهـتعاى:ـ﴿ژ ڑ ڑ ک﴾،ـيدُلـعىـأزليةـعلِمهـالـمتعّلقـبكّلـ
ـاأزّي. ـالتائَبـمنـغرـالتائبـبعلِمه ـتعاىـيعلم ـفهو ـاجزئيةـوالكلية، اأمور

وقالـتعاىـيـسورةـالنساء:ـ﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾ـ]27)[.
ـمعنىـكونـعلمـاهـ ـتدلـعىـأسبقّيةـعلمـاهـتعاىـللمعلوم،ـوهذا ـأيضًا ـاآية وهذه

تعاىـأزليًا.ـ
واحظـأنهـاـجوزـأنـيقولـقائٌل:ـإنهـرباـأرادـالطحاوُيـبذلكـكوَنـعلمـاهـ
قديًا،ـولكنـليسـأزليًا،ـأي:ـأنهـأرادـمّردـكونـعلمهـتعاىـسابقًاـللمعلوم،ـوهذاـاـ

يستلزمـاأزلية.ـ
فاجواب:ـإنـاإمامـالطحاويـاـيمكنـأنـيكونـقدـأرادـهذاـامعنى؛ـأنهـنفىـ
سابقًاـأنـيكونـاهـتعاىـقدـاتصفـبصفٍةـغِرـقديمة،ـأوـحادثة،ـوهذاـالتفسُرـلقولهـاـ
يصحـإاـعىـالقولـبأنهـتعاىـجوُزـاتصافهـباحوادث،ـوهوـمنفٌيـعندـأهلـالسنة؛ـكاـ

ـاهـتعاى. ـالطحاوي،ـفلزمـأنـيكونـأراَدـأزليَةـعلم ـبه رح
التوبة:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  وقالـتعاىـيـسورةـ
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ 

ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ـ]42[.

هذهـاآيةـدليٌلـعىـتعُلقـعلمـاهـاأزّيـباجزئياتـفضاًـعنـالكليات؛ـأنهـ
ـإهمـلنـيرجواـمعك!ـوهذاـأمرـجزئي. ـأنـهؤاءـكاذبون،ـأي: ـيعلم ـأنه ينُصـهنا
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وقالـتعاىـيـسورةـهود:ـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـ]6[.
وهذهـاآيةـدليلـريحـعىـتعُلقـعلمـاهـتعاىـاأزيـبكّلـاأمورـالكليةـواجزئية،ـ

ـبالتفصياتـمنذـاأزل. ـبالدواّب ـيتعّلق ـيعلمـجّلـشأنهـكلـما فهو
إبراهيم:ـ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  تعاىـيـسورةـ وقالـ
ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  کگ  ک 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ے﴾ـ]9[.
تأّمْلـكيفـينُصـاهـتعاىـعىـأنهـيعلمـَمنـجيءـمنـبعدـتلكـاأقوامـامذكورة،ـ

ـبامستقباتـمنـاأمورـواحوادث.ـ ـتعاىـاأزّي ـيدُلـعىـتعُلقـعلمه وهذا
امستقبلةـ اأمورـ منـ احوادثـ تكونـ فإناـ »بامستقبات«،ـ قولنا:ـ أنـ إىـ وتنبهـ
بالنسبةـللمخلوقات،ـوأماـبالنسبةـهـفعلُمهـهاـعلمـأزٌيـحضوري،ـأي:ـحاٌرـدفعًةـ

اـعىـالتعاُقبـكعلمـالبر.
وقالـتعاىـيـسورةـاحجر:ـ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]4[.

ـنفسها:ـ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  وقالـتعاىـيـالسورة
ڎ﴾ـ])2[.

ـبكّلـماـيلقهـوقبلـأنـيلقه.  ـاهـتعاىـعالـٌم ـيدُلـعىـأن هذا
وقالـتعاىـيـسـورةـطه:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ـ

.]52[
وقالـسبحانهـيـسورةـلقان:ـ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
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ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب 

مب﴾ـ]34[.
امستقباِتـمنـ يعلمـ تعاىـ أّنـاهـ تدُلـدالًةـقاطعةـعىـ امشهورةـ اآيةـ وهذهـ
اأمورـعلـًاـتفصيليًاـاـيتغرـواـيتبدل،ـوأنـإحاطَةـعلمهـتعاىـبالتفصياتـخاصيٌةـ

منـخواّصه.
وقالـتعاىـيـسورةـفاطر:ـ﴿ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ 
جب حب خب مب ىب يب جت حتخت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح محجخ حخ 

مخ جس حس خس﴾ـ]))[.
الناسـمكتوٌبـيـكتاٍبـمنـقبلـ بآجالـ يتعّلـقـ ماـ ويـهذاـدالٌةـعىـأنـكلـ

وجودهم.
ـتنزيهـهـ ـاموضعـعبارٌةـعن ـالطحاويـامايـإىـهذا ـاإمام ـأكثَرـكام ـأّن احظِوا

سبحانهـوتعاى.ـ
ـاخلقـهمـبداية،ـوقدـنّصـعىـهذاـيـ ـ»خلقـاخلقـبعلمه«: ـبعدـذلكـقال: ـنراه ثم
أكثرـمنـمّل،ـوالباءـهناـتعنيـامابسةـوااستصحاب،ـأي:ـخلقـاخلقـوهوـعامـهم.ـ
ـتفاصيَلـماـ ـيعلم ـأن ـبالفيضـدون ـإنـاهـخلقـامخلوقاِت خافًاـمنـيقولـمنـالفاسفة:

خلقـوماـفاضـوصدرـعنه.ـ
»اخلق«ـهناـمصدٌر،ـوالـمرادـبه:ـاحاصلـبامصدر،ـأي:ـامعنىـااسمّي،ـوهوـ

امخلوق.
اهـ بلـعلُمـ ماـسيحصل،ـ اأزلـ منذـ يعلُمـ اهـاـ إنـ يقولون:ـ النـاسـ وبعضـ
ـامخلوقات،ـوهؤاءـهمـالذينـيقولون:ـاـَقَدَر،ـواأمرـ ـأي:ـحُدثـبعدـوجود ُمستأَنف،

ـوالعلمـمستأنف.ـ ُأُنف،
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وأهلـالسنـةـقاطبـةـيقولون:ـيوجدـقـدر،ـأي:ـعلُمـاهـاأزيـالـمتعّلقـبكلـ

امعلومات.
وهذاـامعنىـالذيـوّضحنـاهـهوـاأصلـالذيـيريدـالطحاوُيـأنـيبنيـعليهـماـ
ـانتهىـ ـأن ـبعد ـاهـتعاىــ ـرمه ـالقدرـوالقضاءـواأفعالـاإهية؛ـفإنهــ سيأيـمنـكاٍمـعن
منـالكامـعىـصفاتـاهـتعاىـالذاتيةـوماـيتعلقـها،ـرعـيـتوضيحـبعضـالقواعدـ
امتعّلقةـبأفعالهـوماـيتعّلقـها،ـواـشَكـأنـالقدَرـماـلهـتعاىـمنـبعِضـاجوانبـبأفعالهـ

جَلـشأنه.ـ
ولذلكـصـَرحـهنا:ـأّنـكلـماـخلقهـاهـتعاىـــوهوـميعـامخلوقات،ـوميعـ

ـالقدر،ـولذلكـقال: ـأصل ـبه،ـوهذاـهو ـفإناـخَلَقهـوهوـعالـٌم اموجوداتـاحادثةــ
قال الطحاوي: )وقّدر هم أقدارًا(

ـُيبنىـعليهاـكثٌرـمنـالعقائد.ـ ـالصفة بناًءـعىـعلمه!ـوهذه
ـأقدارًا،ـواأقدار:ـمعـ»َقْدر«،ـوالَقْدر:ـهوـحّدـ ـاه،ـفإنهـقّدرـللخلق بناًءـعىـعلم

ـاأزي. ـبناًءـعىـعلمه ـامائمةـله؛ ـأي:ـوضعـلكلـيٍءـصفَته اليء،
ـيكونـ ـاخلُق ـاإياَنـيـاإنسان،ـهذا ـاهـخلقـاإنسانـوخلقـهذا ـإن حنـنقول:
ـلإنسانـ ـاإيانـصفٌة ـأنـيكونـمؤمنًا،ـوهذا ـعىـتعُلقـعلمـاهـاأزيـبأنهـسوفـيتاُر بناًء
اـصفةـه،ـوفعٌلـخلوقـه،ـاـفعٌلـخلوٌقـلإنسان،ـبلـهوـمنـكسِبـاإنسانـاـمنـ

خلقه.ـ
ومعنىـكونـهذاـامخلوقـــأي:ـاإيانـــصفًةـلإنسانـبناًءـعىـعلمـاهـاأزي:ـ

ـلإنسانـوخلقًاـمنـاه. ـالصفُةـكسبًا ـالصفة،ـفصارتـهذه ـاكتسبـهذه ـاإنسان أَن
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قال الطحاوي: )ورب هم آجااً(
ربـهم،ـأي:ـحّددـهم.ـواآجال:ـمعـأجل،ـواأجل:ـإماـاللحظة،ـأوـحّدـ
ـاإنسان،ـوكذلكـأَجُلـكِلـ ـالتيـيعيشها ـالفرة ـأوـهو ـاإنسان، ـالذيـيموتـعنده الزمان

يٍء.
حَدَدـاهـللخلقـاللحظةـالزمنيةـالتيـيموتونـعندها،ـأوـحَدَدـالفرةـالزمنيةـالتيـ
يعيشونـفيها،ـاـفرَقـيـالنتيجة،ـفالواحدةـتستلزمـاأخرىـأوـتتضّمنها،ـهذاـالتحديُدـ

ـامحيطـبكلـامعلومات.ـ بناًءـعىـالعلمـاأزّي
احظـأنـاإمامـالطحاويـوضعـأصاًـوهوـعلُمـاهـاأزُي،ـثمـُكُلـاأمورـبعدـ

ذلكـمرتبةـعىـعلمهـسبحانه.
قالـالبابري:ـ»وهذاـحقيٌقـبأنـاأجلـامروبـلكّلـواحدـمنهمـُمَرٌمـُمَكٌمـاـ
حتملـالتقُدمـوالتأخر،ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ﴾ــ

ــڱڱ﴾ـ]آلـعمران:ـ45)[،ـفيهـمعنيان:ـ ]اأعراف:ـ34[،ـوقولهـتعاى:ـ﴿
أحدما:ـكتابًاـمؤَقتًاـاـيتقدمـواـيتأخر،ـوالثاي:ـكتابًاـمبينًاـيـاللوحـامحفوظـ

ـاهـ. ـتعاى:ـ﴿ې ى ى ائ ائ ەئ﴾ـ]يس:ـ2)[«. مكتوبًاـفيهـكقوله
وقدـرأيتـأحدـامعارينـيـكتاٍبـلهـأّلفهـللردـعىـاأشاعرة،ـيقول:ـإنـاأشاعرةـ

ـللموت))(. ـاأجلـسببًا جعلوا
وهذاـاّدعاٌءـباـدليل،ـواأصل:ـالتثُبتـعندـنسبةـاأقوال،ـخصوصًاـيـمسائلـ

وهوـأمنـنايفـذياب،ـيـكتابـجدلـاأفكار،ـحيثـذكرـيـص67:ـإنـاأشاعرةـيقولون:ـإنـ  )((

ـإناـ ـكاـيدعيـهو ـفإّنـسببـاموتـعندـاأشاعرة اأجلـهوـسببـاموت،ـوحتىـلوـذبحتـحيوانًا
ـآخر.ـ هوـاأجلـوليسـشيئًا
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ااعتقاد؛ـأنـاأشاعرةـمـيقولواـبأنـاأجلـهوـسببـاموت،ـبلـقالوا:ـإنـاأجلـهوـ
وقتـاموتـوَظْرفه،ـأوـَطَرُفه،ـولكْنـللموتـأسباٌبـعاديةـأخرى،ـكالقتلـوالدهسـ

وامرض،ـوغرها.ـ
فمعـقوهمـباأسبابـالعادية،ـإاـأنـهذاـاـيستلزمـانتفاَءـكونـاهـتعاىـقدـقّدرـ
التيـيعيشونـفيها،ـوبالسببـ بالفرةـ همـآجااً؛ـأنـتقديَرُهـجّلـوعّزـوعلَمُهـمتعّلقـ

ـاموت،ـفكٌلـمنـهذينـاأمرينـمقَدٌرـومعلومـومراٌدـهـتعاى. العاديـالذيـيعُقُبه
وأنقلـهناـبعضـماـبينتهـيـالردـعليه،ـوذلكـيـالكتابـالذيـسميتهـ)اانتصارـ
لأشاعرة(:ـقالـالشيخـزكرياـاأنصاريـيـكتابهـامفيدـغايةـالوصول:ـ»)واـيموتـ
انتهاءـحياتهـفيهـبقتلـأوـغره،ـ أحدـإاـبأجله(ـوهوـالوقتـالذيـكتبـاهـيـاأزلـ
ـالعبادـباـترددـوبأنهـإذاـجاءـأجلهمـاـيستأخرونـساعةـواـ ـاهـحكمـبآجال وذلكـبأن

يستقدمون«.ـاهـ.ـ
هذاـهوـمذهبـاأشاعرةـكاـيوضحهـالشيخـزكرياـفهوـيرحـأنـاأجلـليسـ
ـوفرقـ ـاإنسان، ـبلـماـهوـإاـالظرفـالذيـيموتـعنده هوـالسببـالذيـبهـيموتـاميت،
ـأيـبسببـ ـالباءـهناـسببية كبرـبنـالسببـوالظرف،ـوقولـالشيخـزكريا:ـ»بقتلـأوـغره«
القتلـأوـبسببـغره،ـأيـإنـالسببـعندـاأشاعرةـليسـهوـاأجلـبلـهوـغره،ـوماـ

ـالظرفـالذيـيموتـفيهـأوـعنده.ـ اأجلـإا
حاصلـامعنىـالذيـيقولونـبهـهوـأنـاهـتعاىـقدـعلمـمنذـاأزلـأنـفانًاـسوفـ
يعيشـكاـتقتضيهـطبيعةـوجودهـوقابليتهـوتأهلهـللوجودـاحادثـعىـماـيليقـبهـوعىـ
حسبـالظروفـالتيـحيطـبه،ـأنهـيوجدـانفعالـمكتسبـبنـاحادثـمنـسائرـاأمورـ
التيـتؤثرـيـطبيعتهـماـحيطـبه،ـوقدـقالـالسادةـاأشاعرةـأنـاهـتعاىـقدـعلمـماـسوفـ
ـبلـ ـلكتابته ـفكتبـذلكـاـحاجة يؤولـإليهـكلـعبدـمنـالعبيد،ـوعلمـمتىـسوفـيموت،
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ـأوـ ـامدة ـفاأجلـإماـهو ـأنفسهمـوذلكـمنـحيثـهمـمكلفون، ـالعباد ـيستفيدـمنها حكمة
ـالعبد،ـواـيمكنـ ـالذيـيعيشـفيه ــ ـالظرفـالزمايـــعىـالقولـاأول ـأيـهو هوـهايتها،

ـينقصـعنه.ـ ـأكثرـمنـذلكـواـأن ـيتجاوزهـفيمتدـعمره أن
وأماـاموتـفقدـأوضحـشيخـاإسامـزكرياـأنـسببهـإماـالقتلـأوـغره،ـفأبانـ
بذلكـأنـاأجلـليسـهوـالسببـبلـهوـالظرف،ـهذاـهوـحاصلـقولـاأشاعرةـباـ

تطويل.ـ
ـالكثرـ ـالتيـاـيعرفها ـالتعريفـبمذهبـاأشاعرةـوإظهارـعقانيتهم وزيادةـي
خصوصًاـمنـالباحثنـيـهذاـالعر،ـبلـيظنونـأنـالعقلـوامنهجـالعقيـاـيتصفـبهـ
ـبلـإنـكثرًاـمنـالكتابـيفضلـاإساعيليةـمنـحيثـ إاـامعتزلةـومنـمشىـعىـنسقهم،
ـيظهرـاجهلـالعظيمـالذيـيتصفـبهـهؤاءـ ـبالعقلـوامنطقـعىـاأشاعرة،ـوهذا االتزام
ـفكأهمـيعدمونـأنفسهم،ـوأنىـهمـذلك.ـ ـانفكواـعنها ـإذا ـلذاهم حتىـأصبحـصفةـازمة
ـاأغاليطـواجهاات.ـ ـالذاتـأهونـمصابًاـمنـالوقوعـيـكلـهذا واحقـأنـإعدام
قالـالعامةـامحققـالسعدـالتفتازايـيـرحـالعقائدـالنسفية:ـ»)وامقتولـميتـ

ـاهـ.ـ ـأيـبالوقتـامقدرـموته«. بأجله(
وقالـصاحبـالنبـراس:ـ»اأجلـيطلقـعىـامدةـوعىـآخرها،ـوكاـامعنيـنـ
ـأوـيـآخرها،ـعىـ ـأوـبحصولـآخرها، ـأيـبانقضاءـمدةـحياته، ـامصنف، صحيحـيـكام
أنـالباءـللظرفية،ـوالشارحـملهـعىـالثايـعىـوفقـقولهـتعاىـ﴿ڻ ڻ ۀ﴾ـوأنهـ
أظهر،ـواختلفـيـأنهـلوـمـيقتلـلعاشـأمـا،ـفذهبـاأشاعرةـإىـأنهـجوزـأنـيموتـ
يـذلكـالوقتـوأنـاـيموت،ـوذهبـمهورـامعتزلةـإىـأنهـلوـمـيقتلـلعاش،ـوإاـفاـ

ـاهـ. ـامنهيـعنه))(«. ـلكسبه ـقاتله،ـوأجيبـبأنـاأخذ يؤاخذ

ـباكستان.ـ ـإمدادية ـنرـمكتبة ـالفرهاري،ـص92)، ـالعزيز ـللعامةـممدـعبد »النراس«  )((
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فظهرـهناـأنـاأجلـعندـالسادةـاأشاعرةـواماتريديةـليسـإاـظرفًاـحدثـفيهـ

اموت.ـ
ووردـهناـالسؤالـالتاي:ـ»إذاـحاولـإنسانـقتلـإنسانـآخر،ـفلمـيمتـامغدور،ـ

ـيموت؟؟«.ـ ـإنه ـأو ـيبقىـامغدورـحيًا فهل
وهذاـالسـؤالـيوضحـاجوابـعليهـأصًاـوقدرًاـكبيـرًاـمنـمعنىـاأجلـعندـ

ـاجوابـالصحيحـالظاهرـعىـغره.ـ اأشاعرة،ـوهذاـهو
وقدـاخترتـمعنىـقولـاأشاعرةـيـمسألةـاأجلـيـمتنـالتحصيل،ـفقلت:ـ
»فصٌل:ـاهـتعاىـمقِدُرـاآجال،ـواأجلـهوـامدةـامقدرةـالتيـيموتـاحيوانـعقبها،ـأوـ
اللحظةـالتيـعلمـاهـتعاىـحصولـاموتـفيهاـسواًءـبسببـظاهرـكالقتلـأوـا.ـولوـمـ

ـاهـ.ـ ـيبقىـحيًا«. ـيموتـوأن ـأن يقتلـجاز
ـإاـكاذبـ فاأشاعرةـاـيلغونـاأسبابـمطلقًا،ـومنـيدعيـهذاـمنـالناسـماـهو
عليهم،ـولكنـالذيـينفونهـهوـتأثرـاأسباب،ـأيـكونـالسببـموجدًاـلنتيجته،ـوأماـ
الرتبـاحاصلـبنـالسببـوالنتيجةـفاـينكرونهـمطلقًا،ـبلـيقولونـبهـويرحونـأنـ

ـالقطعـوالعلمـاأكيد. ـتفيد ـالعادة ـالرتبـالعادي،ـوأن ـالرتبـاسمه هذا
قال الطحاوي: )وم خَف عليه يء من أفعاهم قبل أن خلقهم، وعلَِم ما هم 

عاملون قبل أن خلقهم، وأمرهم بطاعته، وهاهم عن معصيته(
ـاهـأزٌي.ـ ـاهـامخلوقاتـكانـعالِـًاـهم،ـإذنـعلُم قبلـأنـيلق

»وَعِلَمـماـهمـعاملونـقبلـأنـيلقهم،ـوأمرهمـبطاعته،ـوهاهمـعنـمعصيته«:ـ
ـتعاى:ـ﴿ڄ ڄ  ـليشرـإىـقوله ـالطحاويـعّقَبـاخلقـباأمر؛ احْظـكيفـأنـاإمام
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ڈ ژ﴾ـ]الذاريات:ـ58-56[.

ـأْيـيرّتُبـعىـاخلقـ ـإاـلَيعُقَبـخلَقهمـأْمُرهم: فقولهـتعاى:ـ﴿ڃ ڃ﴾ـأي:
ـاأمرـوالنهي. ـتعُلُق ويتبُعه

العلمـ أنـ امعلومات؛ـ بكلـ بالعلمـ التخليَقـ قرنـ »وإناـ البابري:ـ العامةـ قالـ
ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ـ]املك:ـ4)[،ـوقالـتعاى:ـ بامخلوقـمنـرطـالتخليق،
﴿ې ې ى﴾ـ]يس:ـ)8[،ـوقـالـتعاى:ـ﴿ہ ہ ھ ھ ﴾ـ]يس:ـ79[،ـ

ـاخلَقـبالعلم. ـاآياتــ ـيـميعـهذه فقرنــ
ـأنهـتعاىـإناـخَلَقهمـلاستعبادـباأمرـ ـوالنهيـبعدـذكرـاخلقـلُيعلَم وإناـقرنـاأمَر
والنـهي،ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾ـ]الذاريات:ـ56[،ـأي:ـ

آُمرهمـبعبادي،ـوأهاهمـعنـمعصيتي«))(.
وماـيدُلـعىـأنـاهـتعاىـعالـٌمـباخلق،ـوباـهمـعاملونـقبلـأنـيلقهمـبعدـأنـ

ـتعاى:ـ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ـ]اأنعام:ـ28[. ُيميتهم،ـقوله

* * *

ـللبابري،ـصـ53. »رحـالطحاوية«  )((
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ذكُر بعض اأدّلة عى علِم اه تعاى باأشياء قبَل وجودها
ـباأشياءـقبلـوجودها،ـوأنهـتعاىـاـ ـاهـعالـًا ـالعديدةـعىـكون ـاأدلُة تضافرِت
ـإاـأّنـ ـفاـمعنىـهذا ـبالعلمـاأزي، ـامقصود ـبهـقبل،ـوهذاـهو ـيكنـيعلم حصلـلهـعلٌمـم
اهـتعاىـعالـٌمـمـيزلـعالـًاـباـكانـوباـيكونـوباـسيكون،ـوعلُمهـبذلكـكَلهـمـيزل،ـ

واـيطرُأـلهـعلٌمـمـيكنـله.
ـامعنى. ـأكثرـمنـهذا ـاهـقديم،ـاـيريدون ـيقولون:ـعلُم ـأهلـالسنةـعندما وعلـاء
وأماـاخافـالشهرـبنـأهلـالسنةـوبنـامعتزلةـوغرهمـيـالصفاتـامعاي،ـ
ـباأمور،ـ ـبكونـاهـتعاىـعالـًا ـله ـفهوـخاٌفـاـمدخلّية وأهاـزائدةـعنـالذاتـأوـعينها،
ـيزلـعالـًاـهاـعىـالنحوـالذيـوّضحناه،ـوهوـخافـيـمسألةـأخرى،ـوإنـحاولـ ـم وأنه

ـبالفرقـبينها. ـأوـغفلةـوجهاًـمنهم ـاخلطـبنـاأمرينـعمدًا بعُضـاجهلة
ـماـ ـكوَن ـأي:ـاـيستلزم ـامعلوماتـقديمة، ـكوَن ـبأّنـعلمـاهـقديمـاـيستلزم وقولنا
ـوقدـيكونـ ـكذاتـاهـوصفاتهــ ـبلـقدـيكونـقديًاــ ـالعلمـكشفًاـومييزًاـلهـقديًا، ـبه تعلق

ـاهـتعاى. ـبهـعلُم ـيتعّلق ـأصاً،ـوكُلـذلكـيصلُحـأْن ـيكونـُمااً حادثًا،ـوقد
أواً: الدالة العقلية عى كون اه تعاى عالـًا، م يزل عالـًا با كان وبا سيكون:
لقدـتقّررـبالنظرـيـالعاَلـمـمنـجهةـتغُرهـأنهـمتاٌجـإىـصانع،ـفثبتـــكاـتّمـ
تفصيُلهـيـكتبـالكامـــوجوُدـالصانع،ـووجوُبـكونـالصانعـقديًاـمـيزلـموجودًا،ـ

ـالصفاتـالسلبية. ـأيضًا،ـوثبتـله ـأنـقدرتهـقديمة ـالقطعــ ـعىـسبيل وثبتــ
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وتقررـــبالنظرـيـالعاَلـمـامخلوقـِمنـجهةـكونهـموجودًاـذاـروعةـوهجةـعىـ
نظامـمتكاملـمتناسقـــأّنـاهـــوهوـخالقـالعاَلـمـــمتصفـبالعلم،ـوأّنـهذهـالصفةـ
ـيكونـجاهاًـقبلـذلك،ـفهيـ ـأن ـالعاَلـم،ـوإاّـلزم ـإجاد ـثبتتـلهـحاَل ـتكون ـأْن يستحيل

ـمنـقبلـذلك،ـفهيـإذنـقديمة. ـجّلـوعّزــ إذنـثابتٌةـهــ
وصفةـالعلمـالثابتةـهـيدُلـعليهاـالدليلـالسابق،ـوهوـدليلـالنِظام،ـأي:ـكوُنـ

ـالعاَلـمـعليها. ـالتيـيمكنـوجود ـالنُُظم العاَلـمـعىـنظامـمعنـدونـغرهـمن
ـإذـ ـالعقلـأنـُترقـمنـامغرب؛ ـُترقـمنـامرق،ـويمكنـعند ــ فالشمســـمثًا
كلتاـاجهتنـمتساويتانـيـنفسـاأمر،ـفلـاـتّمـالروقـمنـامرقـدونـامغربـعلمناـ

ـلِـاـذكرنا. ـيفعله ـيفعلهـقبلـأن ـبا ـالفاعلـلذلكـقادٌرـمريٌدـختاٌرـعالِـٌم أّن
ويستحيلـــاتفاقًاـبينناـوبنـامعتزلةـوأكثرـالفرقـاإساميةـــأْنـحُدثـهـتعاىـ

ـبالصفاتـاحادثة.ـ ـاـيتصُف ـجّلـوعّزــ ـالصفات،ـفاهــ صفٌةـمن
ـالعلمـقديمة،ـوكونهـعالـًاـبكلـاأشياءـوصٌفـهـتعاىـمـيزلـثابتًاـله؛ـ إذنـصفُة

ـيدلـدالًةـقطعيًةـعىـماـذكرناه. فالعقلـإذن
ومـيالفـيـهذاـأحدـمنـالبر،ـفلمـيُقلـأحدـمنـُيعتُدـبهـبنفيـعلمـاهـاأزّيـ

ـالناسـخالفواـيـذلكـمنـجهات: ـبعُض ـلكنـظهر عىـاجملة،
ـباأشياءـعىـسبيلـاإمال،ـ ـاهـعالِـم ـأّن ـفزعموا ـأوـطائفةـمنهمــ ـالفاسفةــ أما
ـالتيـحدثـوتنعدم،ـوزعمواـأّنـماـأجأهمـإىـنفيـ أي:ـبالكليات،ـاـباجزئياتـاحادثة
ـــ ـــجّلـوعّز ـاحوادثـبذاته ـقيام ـيلزم ـإنـكانـعالـًاـها ـأنه ـباجزئيات،ـهو علمهـجّلـوعّز

وهوـمال،ـفلذلكـقالواـماـقالوا.
ـالرّد،ـ ـيعلمون ـالعلِمـعندـاأشاعرِة ـبلـصارـصغاُرـطلبِة والردـعليهمـواضحـبّن،
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ـالعلم،ـبلـاهـتعاىـيعلُمـاليَءـقبَلـوجوِدهـبأنهـمعدوم،ـ ـامعلومـاـيلزمـعنهـتغُرُ فتغُرُ
وبعدـوجوِدهـبأنهـموجود،ـوكاـهذينـاأمرينـمعلوٌمـهـتعاىـأزاً،ـوليسـامعنى:ـأنهـ
عندـعدمـاليءـحصُلـعلُمـاهـبأنهـانَعَدم،ـوعندـوجودهـحصلـعلُمهـبأنهـُوجد،ـفهذاـ

تصُورـساذجـللعلمـالقديم.
فعلُمـاهـالقديمـلهـتعُلقاٌتـقديمةـتعّلقتـتنجيزًاـباـكانـوماـسيكونـعىـماـهوـ

عليه.
إْنـكانتـقطعيةـــوهيـ إثباتـكونـاهـعالـًاـ العقِلـعىـ أّنـدالَةـ فأنتـترىـ

ـباأشياءـقبلـوجودها. ـالداّلةـعىـكونـعلمه ـهيـنفُسها كذلكــ
ولكناـقدـبينّاـلكـأنـالقدريةـــومنهمـهذاـامّدعيـــيزعمونـأّنـكونـاهـعالـًاـ
ـأّنـ ـلدىـالعقاء: ـتقّرر ـيقولونـيـالسمعـوالبر،ـولكنـقد ـيعلَمـكا ـأْن ـيصلُح ـأنه معناه:
ـليسـبعالِـٍمـيـذلكـاحال،ـ ـبامعلوم،ـفهو ـتنجيزيـللعلم ـتعلق ماـصلحـللعلم،ـمنـدون

ـبامعلوم. ـالذيـتعلقـعلمهـوتنّجز ولكنـالعالِـم:ـهو
ولضعفـمذهِبـالفاسفِةـوالقدرية،ـفإّنـفرقةـالقدريةـاندَثرتـوانعَدمتـحتىـ

ـبأقواها. ـيقوُل ـالعقاء ـأحٌدـمن ـيُعد م
ـأماـامعتزلةـفقدـخالفواـالقدريةـيـقوهمـبالعلمـاحادث،ـونفيـالعلمـالقديم،ـ

ـبنفسه.ـ ـبأنـاإنسانـيُلقـفعَله ووافقوهمـيـالقول
وأماـقدماُءـالفاسفةـالذينـقالوا:ـإّنـاهـيعلُمـالكلياتـدونـاجزئيات،ـفقدـخالفهمـ
ـيوافقـمذهَبـ ـإعادَةـرحـقولـالقدماءـعىـنحٍو ـمنـمتأخريـالفاسفة،ـوحاولوا العديُد
اأشاعرِةـيـالعلم،ـومنـحاولـذلك:ـابنـرشدـالفيلسوفـنصُرـأرسطوـوامرّوجـلهـ
ـُيقالـ ـالشيعّيـوغرهمـكثر،ـحتىـصار بنـامسلمن،ـونصرـالدينـالطويـالفيلسوُف
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لكثرِةـمنـحاولـمنهمـإعادَةـتفسرـقولـالقدماءـوجعلهـموافقًاـمذهبـاأشاعرة:ـإنـ
حقيَقـمذهبـالفاسفة:ـهوـأّنـعلَمـاهـمتعّلقـأزاًـباـكانـوباـسيكون،ـوأّنـهذاـهوـ
ـاهـ ـأّن ـالقدماءـهو ـقولـالفاسفة ـأّن ـاّدعاء ـءـحاولون حقيقةـمذهبهم،ـوصارـبعضـالعلا

ـقبلـوجودها،ـوليسـكاـشاعـعنهم. ـباأشياءـ)الكلياتـواجزئيات( عالِـٌم
ـإليهمـمذهُبـعدِمـعلمـاهـ ـُينَسَب ـمنـالبرـاـيرَضونـأن ـالعقاَء ـنرىـأّن وهكذا

تعاىـباجزئياتـامخالِفـللعقلـوالقرآنـوالسنّة.
ثانياً: دالة القرآن عى علم اه باأشياء قبل وقوعها:

دّلـالقرآُنـدالًةـقاطعةـعىـعلمـاهـتعاى،ـوعىـأّنـعلَمـاهـمتعلٌقـبكلـيء،ـ
ـقبَلـوجوِدها. ـباأشياِء وهوـمتعلٌق

وقدـاشتهرتـهذهـالعقيدُةـوانترتـحتىـصارـالِوْلداُنـمنـالناسـاـجهلوهاـ
ـإاـجاحد. ويّتهمونـَمنـُينكرها،ـواـينكرها

ـالبيهقيـيـ»اأساءـوالصفات«:ـ قالـاإمام
ـالعلم:ـ ـ»بابـماـجاءـيـإثباتـصفة

قـالـاهـعّزـوجـّل:ـ﴿ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴾ـ]البقرة:ـ255[،ـ
ـبتعليمه. ـفَيعَلموه ـإّياه، ـُيعلمهم ـأن ـإاـباـشاَء يقول:ـاـيعلمونـشيئًاـمنـعلمه

وقـالـجلـوعـا:ـ﴿ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ * 

ڄ ڄ ڄ﴾ـ]هود:ـ3)-4)[.

وقالـجّلـجاُلـه:ـ﴿ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ﴾ـ]النساء:ـ
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66)[،ـوذلكـحنـقالواـلرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـاـنجُدـأحداًـيشهدـأنكـرسوُلـاه!ـفأنزلـاه:ـ

ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک 
ں﴾.

وقالـتباركـوتعاى:ـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ـ]فصلت:47[.

وقالـتعاى:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک * ک ک  
گگ گ گ  ڳ﴾ـ]اأعراف:7-6[.

وقالـجّلتـعظمته:ـ﴿جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب ىب يب جت حت﴾ـ
]طه:ـ98[.

وقالـجّلتـقدرتهـفيمـاـيقولهـملُةـالعرش:ـ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ﴾ـ]غافر:ـ7[.

وقالـجّلتـُقْدَرُته:ـ﴿ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت  
ـقدـأحاطـ ـأي:ـعلُمه ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ﴾ـ]الطاق:ـ2)[،

بامعلوماِتـكِلها.
وقالـعَزـوجل:ـ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾ـ]لقان:ـ34[.
وقالـتعاى:ـ﴿چ چ چ چ ﴾ـ]اأحقاف:ـ23[«.ـاهـ))(.

ـلِـَمنـاستقاَمـوخضَعـهـتعاى،ـوسنزيُدـيـذكرـ ـالبيهقيـكاٍف ـنقلناهـعنـاإمام وما
ـامتشِكُك: بعضـاآياتـالدالةـعىـامطلوِبـحّتىـيطمئَن

)):ـ293(.  )((
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]24-30[:ـ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  الـّذارياتـ قـالـاهـتعاىـيـسـورِةـ
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ   * ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   * ۋ 
حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ   * ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ   * ۇئ 
ىث  جثمث  يت  ىت  مت   * حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ   * مئ 
ـويبلُغـ يث حج مج﴾ـفامائكُةـبَرواـسيَدناـإبراهيَمـبغام،ـأي:ـولٍدـُيوَلُدـويكُرُ
أفعاٍلـبريٍةـوآثاُرـ الُبرىـإىـاهـتعاى،ـوهذاـإخباٌرـعنـ ويصرـعليًا،ـونسبواـهذهـ

ـَبعُد؛ـفاهـإذنـعامٌـهاـقبَلـُحُصوِها. اأفعالـمـحصْل
ـالطورـ])4[:ـ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ـقالـالزخريـيـ وقالـتعاىـيـسورة
»تفسره«:ـ»﴿ڱ ں ں﴾ـأي:ـاللوحـامحفوظـ﴿ڻ ڻ﴾ـماـفيهـحتىـيقولوا:ـ

ـاهـ))(. ـنعّذب«. ـُبعثناـم ـُنبَعث،ـوإن ا
ـالبعُثـوالنر،ـوَمنـُيعَذُب،ـ ـفيه ـمكتوٌب ـامحفوَظ ـاللوَح ـيدُلـعىـأّن وكامهـهذا

وَمنـاـُيَعّذب.
قالـاهـتعاىـيـسورةـالقمرـ]49[:ـ﴿حت خت  مت ىت يت ﴾.

ـمرتبًاـعىـَحَسبـماـ ـُمَقّدرًاـمكًا ـكَلـيء ـ»أي:ـخلقنا قالـالزخريـيـتفسرها:
اقتضتهـاحكمة.ـأوـُمَقّدرًاـمكتوبًاـيـاللوح،ـمعلومًاـقبلـكونه،ـقدـعلمناـحالهـوزمانه«.ـ

اهـ)2(.
فهذاـالتريُحـمنـالزخريـعىـأّنـاهـتعاىـيعلمـاأشياَءـقبلـحصوهاـعىـ
ماـتكونـعليهـيدُلـبوضوحـعىـُبطانـماـيزعمهـامّدعونـلاعتزالـمنـأنـاهـاـيعلُمـ

»الكشاف«ـ)4:ـ26(.  )((

ـالسابقـ)4:ـ)44(. امصدر  )2(
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اأشياَءـإاـعندـوجودها،ـومعـذلكـفقدـوقعـالزخريـيـإشكااتـومُحاتـيـ
ـإىـذلكـابنـعطيةـيـ»تفسره«ـفانظره))(. ـامنِر،ـوأشار ـابُن ـاآية،ـورّدـعليه تفسرهـهذه
قـولهـتعـاى:ـ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ 
ېئ  ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب﴾ـ]لقان:ـ

.]34
ـاآية:ـ ـالزخريـيـتفسِرـهذه قاَل

»رويـأنـرجاًـمنـماربـــوهوـاحارثـبُنـعمروـبِنـحارثةـــأتىـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ
فقال:ـياـرسولـاه!ـأخريـعنـالساعةـمتىـقيامها؟ـوإيـقدـألقيُتـحيايـيـاأرضـ
ـأمـ ـأذكر ـفمتىـمطر؟ـوأخريـعنـامرأيـفقدـاشتملتـماـيـبطنها ـالساء، وقدـأبَطأتـعنّا
أنثى؟ـوإيـعلمتـماـعلمتـأمِسـفاـأعملـغدًا؟ـوهذاـمولديـقدـعرفتهـفأينـأموت؟ـ

فنزلت.ـ
وعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»مفاتـحـالغيبـخـمس«،ـوتاـهذهـاآية.ـوعنـابنـعباسـ
ريـاهـعنها:ـمنـاّدعىـِعلَمـهذهـاخمسِةـفقدـكذب،ـإّياكمـوالِكهانة!ـفإنـالكهانةـ
ـفرأىـ ـمدةـعمره، ـمعرفُة ـأَمه ـأنه تدعوـإىـالرك،ـوالرُكـوأهُلهـيـالنار.ـوعنـامنصور:
ـفاستفتىـالعلاَءـ ـباأصابعـاخمس، ـإليه ـالبحر،ـوأشار ـأخرجـيَدهـمن يـمنامهـكأنـخيااً
يـذلك،ـفتـأّولوهاـبخمسـسنيـنـوبخمسةـأشهرـوبغرـذلك،ـحتىـقالـأبوـحنيفةـ
رمهـاه:ـتأويلها:ـأنـمفاتحـالغيبـمسـاـيعلمهاـإاّـاه،ـوأنـماـطلبَتـمعرفتهـاـ

ـالوجيز«ـ)5:ـ)22(. »امحرر  )((

ـالعلاء،ـوقدـطبعتـ وقدـكتبتـرسالةـخاصةـيـتفسرـهذهـاآيةـالكريمة،ـفصلتـفيهاـيـأقوال ـ
ـالعزيزـالشيخـجالـاجهايـالتحبرـيـتفسرـثاثـ ـالرسالةـبفضلـاهـيـكتابـساهـصديقنا هذه

ـالنورـسنةـ))20م.ــ ـالكتابـيـدار ـاحكيم.ـوطبع آياتـمنـالذكر
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سبيلـلَكـإليه،ـ﴿ەئ وئ وئ﴾ـأيانـمرساها،ـ﴿ۇئ ۇئ﴾ـيـإبانهـمنـغرـ
تقديمـواـتأخر،ـويـبلدـاـيتجاوزهـبه،ـ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾:ـأذكرـأمـأنثى،ـأتامـأمـ

ناقص،ـوكذلكـماـسوىـذلكـمنـاأحوال،ـ﴿ېئ ېئ ىئ﴾ـبّرةـأوـفاجرةـ﴿ىئ 
ىئ ی﴾ـمنـخرـأوـر،ـورباـكانتـعازمةـعىـخرـفعملتـرًا،ـوعازمةـعىـ

ّرـفعملتـخرًا،ـ﴿ی ی جئ حئ مئ ىئ﴾،...«.
ـلِـاـيـالدرايةـمنـمعنىـاخَْتلـواحيلة.ـ ـللعبد؛ ـقال:ـ»وجعلـالعلمـهـوالدراية ثم
وـامعنى:ـأهاـاـتعرُفـــوإْنـأعَمَلتـِحَيَلهاـــماـيلصقـهاـويتصـواـيتخّطاها،ـواـ
ـإىـمعرفتهاـكانـِمنـمعرفةـ ـيكنـلهـطريٌق ـفإذاـم ـأخُصـباإنسانـِمْنـكسبهـوعاقبته، يء

ـاهـ))(. ـأبعَد« ماـعداما
وقالـاهـتعاى:ـ﴿ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې   * ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ 

وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ﴾ـ]احديد:ـ23-22[.
قالـالزخري:ـ»امصيبةـيـاأرض:ـنحوـاجدبـوآفاتـالزروعـوالثار.ـويـ
اأنفس:ـنحوـاأدواءـواموتـِيـِكتاٍبـيـاللوحـ﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾ـيعني:ـاأنفسـ
أوـامصائبـ﴿ۅ ۉ﴾ـإّنـتقديرـذلكـوإثباتهـيـكتابـ﴿ۉ ې ې﴾ـوإنـكانـ

ـاهـ)2(. عسرًاـعىـالعباد«.
وكامهـجيد،ـإاّـأّناـاـنسّلُمـحرـمسّمىـ»امصيبة«ـيـماـذكره،ـفقدـُيطلقـعىـ

ماـهوـنتيجةـعملـاإنسانـأنهـمصيبة،ـويدُلـعىـذلكـقولهـتعاى:ـ﴿ڈ ڈ ژ 

»الكشاف«ـ)3:ـ238(.  )((

ـالسابقـ)4:ـ65(. امصدر  )2(
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ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
تعاى:ـ﴿ی ی ی جئ حئ  وقـولهـ ]القصص:ـ47[،ـ ڳ ڳ﴾ـ

مئ ىئ يئ جب حب﴾ـ]الشورى:ـ30[.
وقالـاهـتعاىـيـسورةـامزّملـ]20[:ـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾،ـوهذهـاآيةـدليٌلـريحـعىـأّنـاهـتعاىـعِلَمـذلكـقبَلـ

ـالعبادـوليسـالكونّياتـفقط. ـأفعاُل حصوله،ـوماـعلمه
ـالقْدر؛ـأنهـ وبعد،ـفاـذكرناهـمنـاآياتـإناـهوـقليٌلـمنـكثر،ـواقترناـعىـهذا

ـاهوى. ـإاـأهُل ـالواضحاتـامشهوراتـالتيـاـيالفـفيها من
ثالثاً: دالة السنة عى علم اه تعاى باأشياء قبل وجودها:

إّنـاأحاديَثـالتيـوردتـيـإثباتـالقدرـوعلمـاهـتعاىـباـسيكونـجّلـعنـ
احرـواإحاطة،ـفهيـعظيمةـالعدد،ـواـيناسبـهاهناـإاـذكرـبعضهاـللتنبيهـعىـ

غرها.
ـبحديثـقصةـموسىـ ـاهـتعاىـيـ»اأساءـوالصفات« ـالبيهقيـرمه احتجـاإمام

ـاحتجاجـباحديثـوالقرآنـمعًا))(.  واخر،ـوهذا
تعاى:ـ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  اهـ قولـ فتأملـ
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   * ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   * ے 
ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

))(ـأخرجهـمنـحديثـابنـعباسـريـاهـعنها،ـبابـماـجاءـيـإثباتـصلةـالعلم،ـ)220(ـ.
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ی﴾ـ ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   وئ 

]الكهف:ـ80 - 82[.
ـإليهاـ ـيؤول ـاأمورـوإىـماذا ـاهـتعاىـكانـيعلمـهذه ـتريحـبأّن ـاآياتـفيها فهذه

اأمر،ـوهذاـواضحـاـحتاجـإىـتوجيهـوتعليل.ـ
وهذاـجاءـحديثـالبخاريـومسلم))( وإناـفعلهـاخرـبعلمهـتعاى،ـوـكانـمنـ

ـإياه. ـاهـتعاى تعليم
وذكرـاإمامـالبيهقيـيـالدالةـعىـذلكـحديثـااستخارةـامعلومـعنـجابرـ
ـااستخارَةـيـاأمرـكاـيعّلمناـ ـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيعِلمنا ـاهـريـاهـعنهـقال:ـكانـرسول ابنـعبد
ـثمـ ـأحدكمـباأمرـفلركعـركعتنـمنـغرـالفريضة، ـهّم ـ»إذا ـيقولـلنا: السورةـمنـالقرآن،
ليُقل:ـاللهمـإيـأستخركـبعلمك،ـوأستقدركـبقدرتك،ـوأسألكـمنـفضلكـالعظيم،ـ
فإنكـتقدرـواـأقدر،ـوتعلمـواـأعلم،ـوأنتـعاّمـالغيوب.ـاللهّمـفإْنـكنتـتعلمـهذاـ
اأمر«ـــيسميهـبعينهـالذيـيريدـــ»خرًاـيـيـدينيـومعايـومعاديـوعاقبةـأمري«ـ
ـاللهمـوإْنـكنتـ ـ»فاقدرهـيـويِرهـي،ـوباركـيـفيه، ــأوـقال:ـ»يـعاجلـأمريـوآجِله«ــ
ـ»فارفهـعنيـوارفنيـعنه،ـواقدرـيـاخرـحيثـكانـثمـ ـمثلـاأولــ تعلُمهـّرًاـي«ــ

ـاهـ)2(. ـالبخاريـيـ»الصحيح««. َرِضنيـبه«.ـرواه

ـبابـماـذكرـ ـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـابنـعباسـريـاهـعنها،ـكتابـالعلم، أخرجه  )((

يـذهابـموسىـملسو هيلع هللا ىلصـيـالبحرـإىـاخر،ـ)74(.ـوكتابـأحاديثـاأنبياء،ـبابـحديثـاخرـ
ـوبابـ ـالكهف،ـ)4449(، ـبابـتفسرـسورة ـوكتابـالتفسر، ـالسام،ـ)3400(. معـموسىـعليه
قوله:ـ﴿ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ﴾ـ]الكهف:ـ)6[،ـ)4726(.ـ

ـالسام،ـ)72)،ـ74)(. ومسلمـيـ»صحيحه«ـكتابـمنـفضائلـاخرـعليه
ــــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـالعلم،ـ)240(.ـ ـبابـماـجاءـيـإثباتـصفة ـ»اأساءـوالصفات«،  )2(
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ـالبخاريـيـ»صحيحه«ـ ـاإمام ـرواه ـما ـقبلـحدوثها ـيدّلـعىـعلمـاهـباأشياء وما
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ ـعنـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـعن ــويـألفاظـاحديثـبعضـاختافـاـيؤثرــ
قال:ـ»احتجـآدمـوموسىـفقالـلهـموسى:ـياـآدم!ـأنتـأبوناـخَيبَتناـوأخرجتناـمنـاجنة،ـ
قالـلهـآدم:ـياـموسى!ـاصطفاكـاهـبكامه،ـوخّطـلكـبيده،ـأتلومنيـعىـأمرـقّدرهـاهـ

ـآدمـموسىـثاثًا«))(. ـآدُمـموسى،ـفحَج ـبأربعنـسنة؟ـفحّج ـأْنـيلقني عّيـقبل
وماـيدلـعىـذلكـماـرواهـابنـحبانـيـ»صحيحه«ـعنـعبدـالرمنـبنـقتادةـ
السلمي،ـوكانـمنـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـقال:ـسمعتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»خلقـاهـ
ـالنارـواـأباي«،ـ ـاخلقـِمنـظهره،ـفقال:ـهؤاءـيـاجنةـواـأباي،ـوهؤاءـي آدمـثمـأخذ

ـالقدر«)2(. ـنعمل؟ـقال:ـ»عىـمواقع ـاه!ـفعىـماذا ـياـرسول قالـقائل:
وروىـاإمامـأمدـيـ»مسنده«ـعنـأيـنرة:ـأنـرجاًـمنـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ
يقالـله:ـأبوـعبدـاه،ـدخلـعليهـأصحابهـيعودونهـوهوـيبكي،ـفقالواـله:ـماـُيبكيك؟ـأمـ
يقلـلكـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»خذـمنـشاربك«ـثمـأقّرهـحتىـتلقاي؟ـقال:ـبى!ـولكنيـسمعُتـ
ـقبضةـوأخرىـباليدـاأخرى،ـوقال:ـ ـقبَضـبيمينه ـاهـعّزـوجّل ـ»إّن رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:

التطوعـمثـنىـمثـنى.ـوكتابـ التطوع،ـبابـماـجاءـيـ البخاريـيـ»صحيحه«،ـكتابـ ورواهـ ـ=
الدعوات،ـبابـالدعاءـعندـاإستخاره،ـ)6382(.ـوكتابـالتوحيد،ـبابـقولـاهـتعاى:ـ﴿ہ 

ہ ہ﴾ـ]اأنعام:ـ65[،ـ)7390(.
كتابـأحاديثـاأنبياء،ـبابـوفاةـموسىـوذكرهـبعده،ـ)3409(.ـوكتابـتفسرـالقرآن،ـبابـ  )((

قوله:ـ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ـ]طه:ـ7))[،ـ)4783(.ـوكتابـالقدر،ـبابـتـحاجـآدمـ
ـاه،ـ)4)66(.ـ وموسىـعند

وأخرجهـمسلمـيـ»صحيحه«،ـكتابـالقدر،ـبابـحجاجـآدمـوموسىـعليهاـالسام،ـ)3)-  ـ
.)(5

ـبابـماـجاءـيـالطاعاتـوثواها،ـ)338(. كتابـالرـواإحسان،  )2(
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هذهـهذه،ـوهذهـهذهـواـأباي«،ـفاـأدريـيـأّيـالقبضتنـأنا!))(.

وروىـاإمامـالبخاريـيـ»صحيحه«:ـكتابـالتفسر:ـبابـقوله:ـ﴿ہ ہ ہ 
ھ﴾ـ]الليل:ـ5[ـعنـعيـريـاهـعنهـقال:ـكناـمعـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيـبقيعـالغرقدـيـجنازةـ
فقال:ـ»ماـمنكمـمنـأحدـإاـوقدـكتبـمقعدهـمنـاجنةـومقعدهـمنـالنار«،ـفقالوا:ـياـ

رسولـاه!ـأفاـنتكل؟ـفقال:ـ»اعملواـفكلـمير«،ـثمـقرأ:ـ﴿ہ ہ ہ ھ * ھ 
ھ ﴾ـإَِىـَقْولِِهـ﴿ۈ﴾ـ]الليل:ـ0-5)[)2(.

ورواهـيـبابـ﴿ۈ ۈ ﴾ـ]الليل:ـ0)[:ـعنـعيـريـاهـعنه،ـوفيهـزيادة:ـ
قالوا:ـياـرسولـاه!ـأفاـنتكلـعىـكتابناـوندعـالعمل؟ـقال:ـ»اعملوا،ـفكلـميرـماـ
خلقـله،ـأماـمنـكانـمنـأهلـالسعادةـفييرـلعملـأهلـالسعادة،ـوأماـمنـكانـمنـأهلـ
اآيةـ قرأ:ـ﴿ہ ہ ہ ھ * ھ ھ ﴾ـ ثمـ الشقاوة«ـ أهلـ لعملـ فيـيرـ الشقاءـ

]الليل:ـ6[)3(.
ـاخلقـاآدميـيـبطنـ ـبابـكيفية ـاإمامـمسلمـيـ»صحيحه«ـكتابـالقدر: ورواه
أمهـوكتابةـرزقهـوأجلهـوعملهـوشقاوتهـوسعادتهـ)2647(ـعنـعيـريـاهـعنهـقال:ـ
ٌة،ـ ـالغرقد،ـفأتاناـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـفقعدـوقعدناـحوله،ـومعهـِمـخَرَ كناـيـجنازةـيـبقيع
فنكس،ـفجعلـينُكُتـبِمخرته،ـثمـقال:ـ»ماـمنكمـمنـأحٍد،ـماـمنـنفسـمنفوسة،ـ
قال:ـ أوـسعيدة«.ـ شقيةـ ُكتبتـ وقدـ وإاـ والنار،ـ اجنةـ ِمنـ مكاَهاـ اهُـ كتبـ إاـوقدـ

)7593)،ـو7594)(،ـ)29:ـ34)- 35)(.ـو)20668(،ـ)34:ـ267(.  )((

ـإسنادهـ ـالثالث: ـالصحيح.اهـ،ـوي ـإسنادهـصحيح،ـرجالهـرجال ـالشيخـشعيبـاأرناؤوط: قال ـ
ـاهـ.ـ صحيح.

ـبابـقولهـ﴿ہ ہ ہ ھ﴾ـ))466(. كتابـالتفسر،  )2(

ـبابـقولهـ﴿ۈ ۈ﴾ـ)4666(. كتابـالتفسر،  )3(
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ياـرسولـاه!ـأفاـنمُكثـعىـكتابناـونَدُعـالعمل؟ـفقال:ـ»َمنـكانـِمنـ فقالـرجل:ـ
أهلـالسعادةـفسيصرـإىـعملـأهلـالسعادة،ـوَمنـكانـِمنـأهلـالشقاوةـفسيصرـإىـ
،ـأماـأهلـالسعادةـفُييَرونـلعملـأهلـ عملـأهلـالشقاوة«،ـفقال:ـ»اعَملواـفكلـميَرٌ

السعادة،ـوأماـأهلـالشقاوةـفُييّرونـلعملـأهلـالشقاوة«،ـثمـقرأ:ـ﴿ہ ہ ہ ھ 
﴾ـ ۈ  ۈ   * ۆ  ۇ   * ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   * ۓ  ے   * ھ  ھ   *

]الليل:ـ0-5)[.
وروىـاإمامـمسلمـيـ»صحيحه«ـعنـأيـهريرةـقال:ـجاءـمشـركوـقريـشـ

ُياصمونـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيـالقدر،ـفنزلت:ـ﴿مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب 
يب * حت خت مت ىت يت ﴾ـ]القمر:ـ49-48[))(. 

وروىـاإمامـأمدـيـ»مسنده«ـعنـعمروـبنـشعيبـعنـأبيهـعنـَجِدهـ)عبداهـ
ابنـعمروـبنـالعاص(ـقال:ـخرجـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـذاتـيوٍمـوالناسـيتكّلمونـيـالقَدر،ـ
قال:ـوكأناـتفّقأـيـوجههـحُبـالرمانـمنـالغضب،ـقال:ـفقالـهم:ـ»ماـلكمـتربونـ
ـفاـغبطُتـنفيـبمجلٍسـفيهـ ـقال: ـببعض؟!ـهذاـهلكـَمنـكانـقبلكم«، كتاَبـاهـبعضه

ـاهـملسو هيلع هللا ىلصـمـأشهدُهـباـغبطتـنفيـبذلكـامجلِسـأيـمـأشهده)2(. رسول
يعلمـاأشياءـ تعاىـ أّنـاهـ تدُلـعىـ فهذهـاأحاديُثـالصحيحةـواحسنةـكلهاـ
ـالبر،ـويعلمـخامَتهمـقبلـكوهم،ـويعلمـماـهمـ ـأفعاُل ـقبلـوجودها،ـومنـاأشياء ميعًا
ـبّينةـاـُياريـفيهاـ ـامعايـكُلهاـواضحة ـأوالنار،ـودالُتهاـعىـهذه ـإىـاجنة ـإليه؛ صائرون
أحد،ـوهيـاـتدّلـعىـاجر،ـفالعلُمـاـيصّرـاأمورـجرًا؛ـبدليل:ـأَنـكلـواحدـيرىـ

ـبقدر،ـ)9)(. ـبابـكلـيء كتابـالقدر،  )((

)6668(،ـ))):ـ250(.  )2(
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أحواَلهـعىـااختيارـيـأغلبـاأوقات،ـوأماـماـكانـفيهـمضطّرًاـيـبعضـالظروف؛ـ

ـلرمتهـوفضله. فإنـاهـتعاىـاـحاسبهـعليه
فإنكارـالقدرـــوهوـعلمـاهـتعاى،ـأوـإرادتهـلأشياءـعىـحسبـعلمهـــإنكاٌرـ
به،ـ مبلَغـدالتهاـمقطوٌعـ أنـ ترىـ ُسقناها،ـوقدـ التيـ اأحاديثـواآياتـ جميعـهذهـ
فلُيحاذْرـأصحابـالنظِرـيـهذهـاأمورـقبلـأنـيزعمواـــكاـزعمـهذاـامّدعيـــأّنـهذهـ
ـافراٍءـ ـأكُرـوأعظُم ـفإنـهذا ـلتسويغـالظلم، ـالعلاءـلساطَنـظلمٍة اأحاديَثـقدـوضعها
ـبغيضـعىـرفضـاأحاديثـبأدنىـشبهة،ـواـيستقيمـحاُلـ ـاأمة،ـوفيهـجاُرٌ عىـعلاء

َمنـهذاـحاله.
ـتوّهـمـ ـــكا ـالسام ـفقطـمنـحديِثـسؤااتـجريلـــعليه وليسـالَقَدرـمأخوذًا

ـاأّمة. ـامحِدثنـوحّفاُظ ـبأحاديَثـعديدٍةـرواهاـعظاُء ـإنهـُمَدّعم ـبل بعضـاجهلة،
وأرجوـأنـيكونـماـأوردناهـمنـاأحاديثـواآياتـكافيًاـللبيانـللقارئـبصحةـ
قولـأهلـالسنّةـوَمنـوافقهم،ـوببطانـَمنـعارَضهمـفأنكرـِعْلَمـاهـباـسيكونـمعتمدًاـ

عىـمّردـشبهاتـومضـأهواءـوجهاات.
إشارة إى حقيقات العلاء ي مسألة علم اه تعاى:

ـيـ»اأساءـوالصفات«: ـاهـتعاىــ ـرمه ـالبيهقيــ ـاإمام قال
»أخرناـأبوـسعيدـبنـأيـعمرو،ـأناـأبوـالعباسـممدـبنـيعقوب،ـثناـممدـبنـ
اجهضم،ـثناـحيىـبنـزيادـالفراءـيـقولهـعزوجل:ـ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴾ـ

ـأناـسّلطناهـعليهمـ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ـ]سبأ:ـ)2[. ـبه،ـ﴿ۋ﴾ ـيضلهم أي:ـحجة
ـبتسليطـإبليسـوبغرـتسليطه. ـإنـاهـخرهم ـفإنـقالـقائل: قال:
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ـقالـاهـعزـوجل:ـ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ  قلت:ـمثلـهذاـيـالقرآنـكثر،
ـففيهـوجهان: ٿ ٿ﴾ـ]ممد:ـ)3[،ـوهوـيعلمـامجاهدينـوالصابرينـبغرـابتاء.

أحدما:ـأنـالعربـتشرطـللجاهلـإذاـكلمتهـشبهـهذاـرطًاـتسندهـإىـأنفسها،ـ
ـالنارـحرقـاحطب،ـ وهيـعامة،ـوخرجـالكامـكأنهـمنـاـيعلم،ـمنـذلكـأنـيقولـالقائل:
ـيأكلـ ـلنعلمـأها ـفيقولـالعام:ـسنأيـبحطبـونار ـبلـاحطبـحرقـالنار. فيقولـاجاهل:

. ـبِنٌ ـأهاـحرقـصاحبه،ـوهوـعام،ـفهذاـوجه صاحبه،ـأوـقال:
والوجهـاآخر:ـأنـيقول:ـ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ـ]ممد:ـ)3[،ـمعناه:ـ

ـالفعلـهمـيـاأصل. حتىـنعلمـعندكم،ـفكأن
ـيدلكـعليهـقوله:ـ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ـ ومثلهـما

ـيقل:ـعندكم،ـوذلكـمعناه. ـياـكفرة،ـوم ]الروم:ـ27[ـعندكم
إذـ نفسكـ ]الدخان:ـ49[ـأي:ـعندـ ومثله:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ـ

كنتـتقولهـيـدنياك.
ومثله:ـقالـاهـلعيسى:ـ﴿ڍ ڍ ڌ﴾ـ]امائدة:ـ6))[ـوهوـيعلمـماـيقولـ

ـاهـاـحتاجـإىـإجابته. ـأن وماـجيبه.ـفرّدـعليهـعيسى،ـوعيسىـيعلم
فكاـصلحـأنـيسألـعاـيعلم،ـويلتمسـمنـعبدهـونبيهـاجواب،ـفكذلكـيشرطـ

ـاجاهلـاـيعلم. ـيعلمـمنـفعلـنفسه،ـحتىـكأنهـعند ما
ـتعاى:ـ﴿ ڃ ڃ ڃ چ  ـيـقوله ـريـاهـعنهــ وحكىـامزيـعنـالشافعيــ
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴾ـ]البقرة:ـ43)[ـيقول:ـإاـلنعلمـأنـقدـعلمتمـمنـ

ـاتباعهمـوبعدهـسواًء. ـاهـتعاىـكانـقبل ـالرسول،ـوعلم يتبع
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ـااتباعـمنهـكاـعلمناهـقبلـذلكـأنهـ ـبوقوع ـالرسول وقالـغره:ـإاـلنعلمـمنـيتبع

يتبعه.
ـبنـ ـالعباسـممد ـأبو ـثنا ـبنـأيـعمرو،ـقاا: ـاهـاحافظـوأبوـسعيد ـأبوـعبد أخرنا
يعقوب،ـثناـممدـبنـإسحاقـالصاغاي،ـأناـأبوـنعيم،ـثناـإرائيل،ـعنـعبدـاأعى،ـعنـ

سعيدـبنـجبر،ـعنـابنـعباسـريـاهـعنهاـيـقولهـعّزـوجّل:ـ﴿ڭ ۇ ۇ 
ـأعلمـمنـهذا،ـواهـ ـأعلمـمنـهذا،ـويكونـهذا ـيكونـهذا ـقال: ۆ ۆ﴾ـ]يوسف:ـ76[

فوقـكلـعام.
ـإبراهيمـبنـزهرـ ـأنا ـأبوـممدـعبدـاهـبنـممدـالرازي، ـأنا ـأبوـنرـبنـقتادة، أخرنا

احلواي،ـثناـمكيـبنـإبراهيم،ـأناـخالدـاحَذاء،ـعنـعكرمةـيـقولهـعزـوجل:ـ﴿ڭ 
،ـوَمنـالناسـفمنهمـمنـهوـأعلم. ـعزـوجلــ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ـقال:ـذلكـاهــ

وذكرـاأستاذـأبوـنرـالبغداديـــرمهـاهــ:ـإناـاـنقول:ـإنـاهـذوـعلمـعىـ
التنكر،ـوإناـنقول:ـإنهـذوـالعلمـعىـالتعريف،ـكاـنقول:ـإنهـذوـاجالـواإكرامـعىـ

التعريف،ـواـنقول:ـذوـجالـوإكرامـعىـالتنكر.
ـاحسنـبنـحيىـابنـعياش،ـ ـأنا ـببغداد، ـبنـجعفر ـالفتحـهالـبنـممد ـأبو أخرنا
ثناـأبوـاأشعث،ـثناـالفضيلـبنـعياض،ـثناـعطاءـبنـالسائب،ـعنـسعيدـبنـجبر،ـعنـ
ـيعلمـالّرـيـنفسكـويعلمـ ـقال: ابنـعباسـريـاهـعنها:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـ]طه:ـ7[،

ـاهـ))(. ـتعملـغدًا«. ما
ـالتفصيل،ـولكناـنكتفيـ ـامزيدـمن وهذاـكلهـكامـمفيد،ـوإنـكانتـامسألةـحتمل

ـالتطويل. به؛ـأناـاـنريد

ـالعلم،ـ)235-238(،ـ)):ـ0)3- 2)3(. بابـماـجاءـيـإثباتـصفة  )((



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  394
وقالـالقايـعبدـاجبارـامعتـزُيـيـالرّدـعىـمنـقالـبحدوثـعلمـاهـتعاىـ

وتشَبثـببعضـامنقوات:ـ
»وأماـُشبههمـمنـجهةـالسمع:ـ

ـبقولهـتعاى:ـ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـ]ممد:ـ فقدـتعّلقوا
)3[ـو»حتى«ـإذاـدخلـعىـالفعلـامضارعـأفادـااستـقبال،ـوهذاـيدُلـعىـأنهـتعاىـ

حصلـعالـًاـبعدـإذـمـيُكنـعالـًا،ـويـذلكـماـنريده.
وتعّلـقواـأيضًاـبقـولهـتعاى:ـ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ـ
ـفيجبـأنـ ـالعلَم، ـثمـعطفـعليه ـالوقت، ـالتخفيفـعنهمـهذا ـفعّلق ـقالوا: ]اأنفال:ـ66[

ـبعلمـُمَدث. يكونـعالـًا
ـيدُلـ ـقالوا:ـوهذا ـتعاى:ـ﴿ېئ ېئ ىئ﴾ـ]يونس:ـ4)[ ـبقوله ـأيضًا وتعّلقوا

عىـأنهـتعاىـسيحصلـعالـًاـبعدـإذـمـيكن.
ولناـيـاجوابـعنـهذاـطريقانـاثنان:ـ

إحداما:ـأنـنقول:ـإنـااستدالـبالسمعـعىـهذهـامسألةـماـاـُيمكن؛ـأنـ
ـفااستدالـ ـالسمعـعليها ـتنبنيـصحُة ـامسألة،ـوكُلـمسألة ـتنبنيـعىـهذه ـالسمع صحة

عليهاـجريـَمرىـاليءـعىـنفِسه،ـوذلكـماـاـجوز.
وإناـقلنا:ـإنـصحَةـالسمعـموقوفٌةـعىـهذهـامسألة؛ـأنناـماـمـنعلمـالقديَمـتعاىـ
ـبقبحـالقبائحـواستغنائهـ ـتعاىـعالـٌم ـأنه ـنعلم ـالسمع،ـوماـم عداًـحكيًاـاـُيمكنناـمعرفة
ـالقبائحـأمع،ـفقدـ عنها،ـمـنعلمـَعْدَله،ـوماـمـنعلمـكونهـعالِـًاـلذاته؛ـمـنعلمـِعلمهـبُقبح

ـبالسمعـعليها. ـااستدال ـامسألة،ـفاـيصُح ترّتبـالسمعـعىـهذه
والطريقةـالثانية:ـهيـأنـيقال:ـإنـ»العلم«ـقدـوردـبمعنىـ»العالـم«ـوبمعنىـ
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»امعلوم«،ـيقال:ـ»جرىـهذاـبعلمي،ـأي:ـ»وأناـعامـبه«،ـوكذلكـفإنهـيقال:ـ»هذاـعلمـ

ـأي:ـ»معلومها«.ـ ـالشافعي«، أيـحنيفةـوعلم
به:ـ امرادـ ]ممد:ـ)3[،ـ وإذاـثبتـهذاـفقولهـتعاى:ـ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ـ

حتىـيقعـاجهادـامعلومـمنـحالكم،ـوقوله:ـ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ﴾ـ]اأنفال:ـ66[ـأي:ـوقعـالضعفـامعلومـمنـحالكمـوقوعه،ـوقوله:ـ﴿ېئ 
]يونس:ـ4)[،ـأي:ـيقعـالعملـامعلومـوقوعهـمنـحالكم.ـفهذهـملةـ ېئ ىئ﴾ـ

الكامـيـأنهـاـجوزـأنـيستحّقـهذهـالصفاتـلِـَمعاٍنـُمَدثة«.ـاهـ))).
القايـ اتبعهاـ التيـ الطريقةـاأوىـ العقـيـــوهيـ واـيفىـأنـااستـدالـ

عبدـاجبارـيـااستدالـعىـبطانـقوهمـــاـتكفيـلوجَهن:ـ
ـتعتمدـعىـالتحسنـوالتقبيحـالعقلين،ـوماـغرـُمسَلَمِن. ـأها اأول:

ـاللغةـ ـأنـاإشكالـيـفهمـمعنًىـمنـالنصـامنقولـوامؤَلفـَحسبـقواعد والثاي:
اـُيقالـفيه:ـإنهـليسـبإشكال؛ـأنهـيالفـقاعدًةـعقلية؛ـأنهـجبـأنـاـُيكتفىـبذلك،ـ
ـقالـ ـبا ـااكتفاُء ـأّما ـاللغةـوالنحو، ـبااعتادـعىـقواعد ـاإشكال بلـُيضافـإليهـحّلـهذا

ـفاـيصّح. واعتباُرهاـطريقة
ـفسننقلـلكـ ـاإشكال، ـامعتزيـهذا ـاجبار ـالقايـعبد ـأنـَعَرفتـكيفـحُل وبعد
ـاهـتعاىـــعىـ ـرمه ــ ـالبيضاوي« ـالقونويـيـ»حاشيته«ـعىـ»تفسرـاإمام خاصةـكام

آيةـ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ﴾ـ]آلـعمران:ـ40)[؛ـ

ـالسنةـذلك.ـ ـأهل ـأئمة لنرىـكيفـيعالج

)))ـ»رحـاأصولـاخمسة«ـصـ94).
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تأّملـيـقولهـتعاى:ـ﴿ې ې ې ې ى ى ائ﴾.
قالـالقونوي:ـ»إنـقيلـبأنـعلمهـتعاىـأزٌيـاـيتوّقفـعىـوقوعـيء«.

فأجابـبطريقتن:ـ
»أواً:ـبالتسليم،ـأي:ـسّلمناـأنـامرادـيـأمثاله:ـالعلمـاأزي،ـلكنـالقصدـليسـ
ـالواقعـ ـأزليًاـواليء ـمعـكونه ـتعاىـبوقوعـاأشياء ـتوُقفـعلِمه إىـإثباتـالعلمـحتىـيلزم
حادثًا،ـبلـإىـإثباتـامعلومـبالرهان،ـفكأنهـقيل:ـامعلوُمـثابت؛ـأّنـالعلمـبهـواقع،ـ

ـتعاى:ـ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ـثابٌت،ـوكذاـيـنقائضه،ـكقوله ـفهو وكُلـماـهذاـشأنه
ٿ ٿ ٿ﴾ـ]آلـعمران:ـ42)[،ـامقصوُد:ـنفُيـامعلومـمعـدليله،ـفكأنهـقيل:ـ

ـفهوـُمنتٍف. ـبوجوده،ـوكّلـماـهذاـشأنه، ـيتعّلقـالعلُم ـالفايـمنتٍف؛ـأنهـم اليُء
ـالعلمـ ـبالعلمـهنا ـامراد ـأي:ـاـنسِلمـكوَن ـ»جوابـبامنع، ـفهي: ـالثانية ـالطريقة وأما
اأزي،ـبلـامراُد:ـالعلُمـعىـوجٍهـيتعّلقـبهـاجزاءـمنـالثوابـأوـالعقاب،ـوهوـالعلمـ
ـاآنـ ـاليءـُوجد ـبأّن ـالعلم ـتعُلق ـالتعّلقـاحادث،ـوهو باليءـموجودًا،ـوهذاـهوـوقُت
ـاحادث،ـوالتعُلقـ ـباليء ـأنـيكونـُمَعَلًا ـالعلمـجوز ـأوـقبل،ـفهذا ـاآن ـأوـُعِدم أوـقبل،
ـ ـأزٌيـغرـمتغّرٍ ـالتعُلقـقديٌم ـأوـسُيعَدم،ـوهذا ـأنـاليءـسُيوَجد ـالتعُلقـباعتبار اأزيـهو

أصاً،ـواـيتوقفـعىـاليءـقطعًا.
ـامناسبـللمقام. ـاجوابـاأخرـهو وهذا

ـكاـأوضحناه،ـّرحـ ـقديمـوحادث، ـمريضه؛ـأنـللعلمـتعُلقن: واـُيعَرُفـوجُه
ـإليهـ»صاحبـامواقف«،ـوالريفـاجرجاي،ـواـريبـيـأنـ ـاخياي،ـوأشار ـالفاضُل به

ـاهـ))). ـالتعلقـاحادث«. امناسبـهناـهو

ـالقونوي«ـ)6:ـ334). ـالبيضاوي«ـوعليهـ»حاشية )))ـ»تفسرـاإمام
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واـشكـأنـالوجهـاأولـلطيٌفـومفيٌدـاـإشكالـفيه،ـوأماـالوجهـالثايـفهوـ
ينبنيـعىـأنـللعلمـتعلقن:ـاأولـقديٌمـأزي،ـوالثايـحادٌثـتنجيزي،ـوهذاـالقولـ
ــاحادَثـ قلناـ ــكاـ القديمـ العلمـ بنفِسـ يعلمـ تعاىـ فاهـ ضعيٌفـاـشّكـيـضعفه،ـ

بتعُلقنـاـيتغّران:ـ
اأول:ـحالـعدمهـيعلمهـمعدومًا،ـوالثاي:ـيعلمهـحالـوجودهـموجودًا.

ـإثباتـتعُلقـحادثـتنجيزيـللعلمـ ـإى ـأزليان،ـواـحاجة ـقديان ـالتعُلقان وهذان
القديمـبأنـهذاـامخلوقـكانـ القديم،ـفبعدـوجودـامخلوق،ـاـينعدمـتعُلقـعلمـاهـ

معدومًا.ـ
ـقديم،ـاـيتوّقفـعىـ ـتعُلقه ـالزمان، ـامخلوقـيـهذا ـاهـبوجودـهذا وكذلكـفعلُم

ـامخلوق.ـ نفسـظهورـُوَجود
ـالثاي:ـ ـالوجه ـاموضعـتعليقًاـعى ـالتمجيدـيـهذا ـامحيـابن وقال

»هذاـالوجهـمبنٌيـعىـأنـُيرادـبالعلمـحقيقُته،ـبخافـالوجهـاأول،ـفإنهـعىـ
ـوإاـيلزمـحدوثـ ـإىـتعلقـالعلمـاـإىـنفسـالعلم، ـالوجهـاأخرـمرجُعه ـوهذا التجُوز،
ـالعلمـبهـقديًا،ـوإذاـكانـ ـامعلومـقديًاـكان ـالعلمـتابعـللمعلوم؛ـإذاـكان علمهـتعاى؛ـأن
ـفوجبـأنـ ـقبله، ـبه ـموجودًاـخارجيًاـغرـالعلم ـفالعلمـباليء حادثًاـكانـالعلمـبهـحادثًا،

ـبهـموجودًا. ـالعلِم ـتعُلُق ـباليءـموجودًا ـبالعلم ُيراد
ـلكنـالعلمـ ـقبلـوجودها، ـبجميعـاأشياء قالـبعضهم:ـاـشّكـأنـاهـتعاىـعالـٌم
هاـقبلـالوجودـعلٌمـبالغيب،ـوالعلمـهاـيـزمانـالوجودـعلٌمـبطريقـامشاهدة،ـوهوـ
ـاأفعال،ـوهوـاـُينايـإحاطَةـ ـيرّتبـعىـوجود ـأنـاجزاء ـاجزاء؛ـرورَة الذيـيتعّلقـبه

ـاأشياء. ـاهـبجميع علم
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وُأوردـعليهـبأنـالعلَمـالذيـيتعّلقـبهـاجزاءـإذاـمـيكنـحاصاًـلهـتعاىـثمـحُدثـ

بعدـذلكـواتصفـبه،ـكانـذاتهـمّاـللحوادث،ـوهوـماٌل.
ثمـقال:ـواحُقـالريحـالذيـاـميَدـعنه،ـأنـعلمـاهـتعاىـاـيتغرـأصاً،ـوأنهـ
ـتوجد؛ـأهاـموجودةـيـأزمنتهاـحارٌةـهـتعاىـسواٌءـ ـبالكائناتـمشاهدًةـوإنـم متعّلٌق
ـامحض،ـ ـإاـامشهود ـفليسـعلُمه ـامستقبل، ـأو ـاحال ـامايـأو كانتـموجودةـيـالزمان

ـالسوّيةـاـيتغرـعلُمهـبتغرها))). ـاهـتعاىـعى ـاأزمنةـإى ونسبة
وقالـبعضـاأفاضل:ـصفاتـالباريـتعاىـمنهاـإضافاتـاـوجودـهاـيـاأحيان،ـ
وهيـمتبِدلةـومتغرة،ـوتغرهاـاـيستلزمـتغرـالعلمـوالقدرةـواإرادة،ـفاـيلزمـكونـ
ذاتهـمّاـللحوادث)2)،ـوإناـيلزمـذلكـأنـلوـكانتـاإضافةـمنـالصفاتـامتقررةـيـ

ـتعاى. ذاته
ويؤيدهـأّنـالعلمـبالكّيـاـيكفيـللعلمـباجزئي،ـفاـُبَدـللجزئيـمنـعلٍمـآخَر،ـ
ـبحسبـالتعُلقـاـمالَة،ـوهذاـاـ ـالتغاُير ـأنـيكون ـفتعّن ـليسـإا، والعلمـيـنفِسهـواحٌد

خاَفـفيهـأحد«.ـاهـ)3).
قالـابنـالتمجيد:ـ»هذاـقوٌلـمشهورـُجابـيـمواضَعـُموِمٍةـــبحسبـالظاهرـــ
حدوَثـعلمهـسبحانهـوتعاى!ـوأماـالقولـاأولـالذيـنقلنـاهـقبَلهـعنـصاحبه،ـقوٌلـ
متنـغريبـلقطعـعرقـاإشكالـمنـأصله،ـويملكـالقلوب،ـويملؤهاـانراحًا،ـلكيـ

)))ـيعني:ـأنـتعلقاتـعلمـاهـباأشياءـقبلـوجودهاـوبعدـوجودها،ـكَلهاـقديمة،ـأي:ـالتعلقاتـ

ـاحقـكاـذكرنا. قديمة،ـوهذاـهو
ـبتغرـاحوادث،ـ ـتتغرـوتتبدل ـإها ـاحوادث،ـولكنـاـيقالـعىـتعلقاتـالعلم: ـنعم،ـاـيلزمـقيام (2(

وكذاـاإرادةـعىـامشهور،ـوأماـالقدرةـفاـإشكالـيـذلك،ـفالتعلقاتـالتنجيزيةـاـإشكالـيـ
تغرها.

ـالتمجيد«ـ)6:ـ334). ـابن ـالبيضاوي«ـوعليهـ»حاشية )3)ـ»تفسرـاإمام
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يصّحـتفسرـماـيـاآيةـهناـبذلك،ـوعىـالوجهـالثاي؛ـأنـالوجهـالثايـمبنٌيـعىـجُددـ
التعّلق،ـوتعُلقـعلمـاهـعىـذلكـامعنىـقديم،ـكالعلم،ـويصُحـعىـالوجهـاأولـامبنِيـ

ـالتمييز«.ـاهـ. ـعىـذلكـالوجهــ عىـالتجُوز؛ـأنـامراَدـبالعلمــ
أقول:ـقولـابنـالتمجيد:ـإنـالطريقةـالثانيةـمبنيةـعىـتعُلقـالعلمـاـعىـالعلمـ
ـللمعلومـعىـالوجهـالذيـَرَحه،ـ ـببناءـذلكـعىـأنـالعلمـتابٌع نفِسهـصحيح،ـوتوضيحه:
ليسـبصحيح!ـفإنـمعنىـتَبعّيةـالعلمـللمعلومـليسـأّنـوقوعـحصولـالعلمـأوـتعُلقهـ
ـله،ـ ـأزليًاـاـبدايَة ـيكشفـعنـامعلومـكْشفًا ـنفسه ـالعلَم ـلكن ـامعلوم، ـتابعًاـحصول يكون
فإنـكانـامعلومـمعدومًاـثمـصارـموجودًا،ـفإنـانكشاَفـسبقـعدِمهـلوجودهـثابٌتـهـ
تعاىـأزاًـباـبداية،ـوهذاـهوـمعنىـكونـاهـعالـًاـباأشياءـقبلـوقوعهاـبعلمـأزٍيـاـ

ـله. بدايَة
زائدًاـعىـ التعلقـ امشاهدة،ـوكوُنـذلكـ للعلمـعىـوجهـ احادثـ التعُلقـ وأماـ
التعلقـالقديم،ـفاـدليلـعليه،ـكاـذكرنا،ـأماـإذاـقيلـبأنـهذاـالتعُلقـعىـوجهـامشاهدةـ
هوـتعُلقـلصفةـأخرىـــكالبرـــفاـإشكال،ـأوـُجَعُلـوصفًاـاعتباريًاـلنفسـالتعّلقـ

ـالقديمة.ـ ـالقديم،ـكاـذكرناهـيـبعضـكتبنا العلمي
وأماـماـذكرهـماـُيفَهمـمنهـوجوُدـاأشياءـُدفعًةـواحدًةـمعـأزماهاـامرتبة،ـفهيـ
ـلهـجّلـشأنه؛ـحضورـميعـ ـبالنسبة ـاه،ـفاـقبلـواـبعد حارٌةـُدفعًةـواحدةـمعـحرة
اموجوداتـبجميعـأزمنتهاـعندهـُدفعةـواحدة،ـفهوـيعلمهاـميَعهاـبامشاهدة؛ـفهوـكاٌمـ

اـدليلـعليه.ـ
وإذاـُقصدـمنهـتقريُبـكونـاهـعالـًاـباـسيكونـأزاً،ـفإنـهناـالتوضيَحـيشتملـ
عىـأمورـغِرـصحيحة،ـوهيـفرُضـوجودـامعلومـالذيـسيحُدثـيـامستقبلـاآن،ـ
ـموجودةـيـأزمنتهاـحارةـهـتعاى«،ـ ـبه:ـ»أها ـعّر ـما ـوهذا ـكونهـيـامستقبل، لكنـبقيِد

ـاهـتعاىـيعلُمهاـبأزماهاـمعـعدمـوجودها. ـالصحيحـأنـيقول:ـإن بل
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ـقالهـبعُضـاأفاضلـمنـعدمـلزومـحدوِثـصفاٍتـاهـأوـحدوِثـاحوادثـ ـما وأما
ـأنهـ ـإنـقصد: ـللجزئيـمنـعلمـآخر؛ ـقالهـمنـأنـاـبَد ـإاـما ـفهوـصحيح، بالذاتـاإهية،

اـبّدـمنـعلمـحادث،ـأي:ـاـبّدـمنـتعُلقـحادٍثـللعلمـالقديم؛ـفهوـباطل.ـ
ـمنـتعُلقـقديمـبالكيـزائٍدـعىـالتعلقـالقديمـباجزئيـاحادثـ ـأنهـاـبّد وإنـقصد:

ـامستقبل؛ـفهوـصحيح. ـالزمانـأو يـهذا
ـبنـالطريقنـلطيف. ـامقارنة ـأخرًاـمن ـالتمجيد ـابن وماـقاله

وقالـالعامةـأبوـالسعودـيـتفسرهـلآية:ـ﴿ې ې ې ې﴾ـ]آلـعمران:ـ
40)[:ـ

»وقـولهـعزـوجل:ـ﴿ې ې ې ې﴾،ـإماـمنـبابـالتمثـيل،ـأي:ـ
ـامخلصنـالثابتنـعىـاإيانـمنـغرهم. ليعاملكمـمعاملَةـَمنـيريدـأنـيعلم

أوـالعلُمـفيهـماٌزـعنـالتمييزـبطريِقـإطاقـاسمـالسببـعىـامسَبب،ـأي:ـليميزـ
الثابتَنـعىـاإيانـمنـغرهم،ـكاـيـقولهـتعاى:ـ﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ـ]آلـعمران:ـ79)[.

أوـهوـعىـحقيقته،ـمعتٌرـمنـحيثـتعُلقهـبامعلومـمنـحيثـإنهـموجوٌدـبالفعل؛ـ
إذـهوـالذيـيدورـعليهـفلُكـاجزاء،ـاـمنـحيثـإنهـموجودـبالقوة«.ـاهـ))).

ـفيه،ـ ـما ـنقلناهـعنـالقونويـوغره،ـوبّينا ـيشرـبااحتالـالثالثـإىـما واـريبـأنه
وليسـفيهـأنـذلكـالتعلقـحادٌث،ـبلـقدـُيفَهمـمنهـأنهـنَزلـُحدوَثـُمَتعَلقـالعلمـمنزلةـ

ـنفسه،ـوالتعُلقـيـنفسهـقديم.ـ حدوثـالتعُلق

)))ـ»تفسرـأيـالسعود«ـ)2:ـ89).
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ـالزخري:ـ وقال

»﴿ې ې ې ې﴾:ـفيهـوجهان؛ـأحدما:ـأنـيكونـامعَللـمذوفًا،ـ
معناه:ـوليتميزـالثابتونـعىـاإيمـانـِمنـالذينـعىـحرف،ـفعلناـذلك،ـوهوـمنـبابـ
التمثيل،ـبمعنىـفعلناـذلكـفِْعَلـَمنـُيريُدـأنـَيْعَلمـَمنـالثابتـعىـاإيانـمنكمـمنـغرـ
ـليعلمهمـعلًاـ ـقبلـكوها.ـوقيل:ـمعناه: ـباأشياء ـيزلـعالـًا الثابت،ـوإاـفاهـعزـوجَلـم

ـاهـ))).ـ ـالثبات«. ـيعلمهمـموجودًاـمنهم ـأن ـاجزاء،ـوهو ـبه يتعلق
ـباأشياءـقبلـ ـيَزلـعالـًا ـاهـم ـبأَن ـترى،ـواحظـكيفـَرح وهذاـكامـمَقٌقـكا
كوها.ـوتعبُرهـبـ»قيل«ـيـالوجهـالثايـإشارٌةـإىـضعفـهذاـالقول،ـوهوـكذلك؛ـأنـ
علَمـاهـالذيـيرّتبـعليهـاجزاءـقديٌمـأيضًا،ـوأماـنفُسـاجزاءـفهوـيرّتبـعىـنفسـ

وجودهمـكذلك.ـ
وقدـرجعُتـإىـ»حاشية«ـاإمامـالتـفتازايـعىـ»الكشـاف«ـــوهيـماـتزالـ
خطوطة)2)ـــوكامـالسعدـاـيستغنيـعنهـعالـٌم،ـولذلكـأحببناـأنـنوردهـهنا،ـوأّنـ

ـالذيـسيأي:ـ ـابنـعاشور ـالعامة ذكرهـيفيدـيـتعليقناـعىـكام
ـالتفتازايـيـ»حاشيته«:ـ ـالدين ـاإمامـسعد قال

»قوله:ـ)معناهـوليتميزـالثابتون(:ـبيانـحاصلـامعنىـلإشارةـإىـأنـالعلمـماٌزـ
ـليكونـ ـالبقرة؛ ـالسببـعىـامسبب،ـعىـماـذكرهـيـسورة ـبطريقـإطاقـاسم ـالتمُيز عن

ـباحال.ـ ـاحال ـامبنّيـعىـتشبيه ـبابـالتمثيل ـلكونهـِمن منافيًا
فغايةـاأمرـأنـيقال:ـمعناه:ـفعلناـذلكـفِعَلـمنـيريدـأنـيتميزـالثابتـعندهـمنـ

)))ـ»الكشاف«ـ)):ـ9)4).

ـالعلمـوااهتام. ـاهـمنـيطبعهاـمنـأهل )2)ـيَر
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غرـالثابت.ـلكنـيردـعليهـأنـهذاـزيادُةـجُوزـاـحاجةـإليه؛ـإذـيكفيـأنـيقال:ـَفعَلـمنـ
يريدـأنـحصلـلهـحقيقُةـالعلم،ـوإناـمـحملـالكامـعىـحقيقته؛ـلدالتهـعىـأنـالعلمـ
ـالفعل،ـوعلمـاهـأزٌيـاـيتصفـباحدوث،ـولوـُسِلمـفالعلمـبامؤمنـوالكافرـ حصلـبعد

حاِصٌلـقبلـذلكـالفعل.ـ
فأجابـبعُضهمـبأنـامراَدـعلٌمـاـحصلـإاـبالفعل،ـوهوـأنـَيعلَمهمـموجودًاـ
منهمـالثبات،ـواـيلزمـمنهـالتغيُرـيـعلمـاهـتعاى،ـوكوُنـذاتهـمّاـللحوادث؛ـأنـ
ـامعنىـزيادةـحقيقـيـ ـُقِررـيـكثرـمنـامواضع،ـوهذا ـالعلم،ـكا احدوثـإناـهوـيـتعُلق

ـاهـ. كتبـاحكمةـوالكام«.
ـاأمرـ ـإىـبعضهم،ـفليسـإذًاـقوله،ـغاية ـالقول ـنسبـهذا ـالسعدـقد ـاإمام فهاـهو

أنهـنفىـلزومـالتغيرـيـنفسـصفةـالعلمـهـولزومـحدوثـاحوادث،ـوهوـصحيح.ـ
ـالفاسفةـقال:ـ ـابنـعاشورـفبعدماـذكرـقول ـالشيخ وأما

»وقالـامسلمونـكُلهم:ـإنـاهـيعلمـالكلّيـاِتـواجزئياتـقبَلـحصوهاـوعنَدـ
حصوها.

وأجابواـعنـشبهةـالفاسفةـبأّنـالعلمـصفٌةـمنـقبيلـاإضافة،ـأي:ـنسبٌةـبنـ
ـأوـهوـمنـقبيلـالصفةـ ـاعتبارياٌت،ـوااعتبارياُتـعدميات، العامـوامعلوم،ـواإضافاُت

ذاتـاإضافة،ـأي:ـصفٌةـوجوديةـهاـتعُلق،ـأي:ـنسبٌةـبينهاـوبنـمعلومها.ـ
ـموصوفها،ـوهوـالعالـم،ـونَظرواـ فإنـكانـالعلمـإضافًةـفتغُرهاـاـيستلزمـتغُرَ

ـاحادثـومَعهـوبعَده،ـمنـغرـتعُلقـيـذاتـالقديم.ـ ذلكـبالقديمـُيوصفـبأنهـقبل
وإنـكانـالعلمـصفًةـذاَتـإضافة،ـأي:ـذاتـتعُلق،ـفالتغُرـيعريـتعلقها،ـواـ

تتغرـالصفةـفضاًـعنـتغرـاموصوف.
ـبأنهـكانـخاسفًاـ ـاآن،ـوعلمه ـبأنهـخاسٌف ـالقمرـسُيخَسف،ـوعلُمه ـاهـبأن فعلُم
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باأمس:ـعلٌمـواحٌدـاـيتغيـرـموصوُفه،ـوإنـتغَيـرتـالصفُة،ـأوـتغَيـرـمتعَلقهاـعىـ

الوجهن))).
إاـأنـسلفـأهلـالسنةـوامعتزلةـأَبُواـالتريَحـبتغرـالتعُلق،ـولذلكـمـيَقعـيـ
كامهمـذكُرـتعُلَقنـللعلمـاإهي،ـأحُدماـقديمـواآخُرـحادث،ـكاـذكرواـذلكـيـ
اإرادةـوالقدرة،ـنظرًاـلكونـصفةـالعلمـاـتتجاوزـغرـالذاتـجاُوزًاـمسوسًا،ـفلذلكـ
قالـسلفهم:ـإنـاهـيعلمـيـاأزلـأنـالقمرـسُيخسفـيـسنتناـهذهـيـبلدـكذاـساعةـ
ـاهـأنهـُخسفـبذلكـالعلمـاأول؛ـأنـذلكـالعلمـ ـفعنَدـخسوفـالقمرـكذلكـعلَم كذا،

مموٌعـمنـكونـالفعلـمـحُصلـيـاأزل،ـومنـكونهـحُصلـيـوقتهـفياـاـيزال.
قالوا:ـواـُيقاسـذلكـعىـعلِمناـحنـنعلمـأنـالقمرـسُيخسفـبمقتىـاحساب،ـ
ثمـعندـخسوفهـنعلُمـأنهـحققـخسوُفهـبعلمـجديد؛ـأنـاحتياجناـلعلٍمـمتجّددـإناـهوـ

ـالغفلةـعنـاأول. لطَريان
وقالـبعضـامعتزلةـــمثلـجهمـبنـصفوانـوهشامـبنـاحكمــ:ـإنـاهـعالِـٌمـيـ
اأزلـبالكلياتـواحقائق،ـوأماـعلُمهـباجزئياتـواأشخاصـواأحوالـفحاصٌلـبعدـ

ـالعلم)2). ـالتصديقات،ـويلزمـعدُمـسبق ـالعلمـمن حدوثها؛ـأّنـهذا

ـيزلـوفياـاـيزالـ ـم ـفيا ـتغرت؛ـأنـالتعلقاتـثابتة ـأها ـالتعلقاتـاـيطلقـعليها ـالصحيحـأنـهذه (((

وفياـلنـيزال،ـفاـيتغرـالتعلق،ـفاهـتعاىـعالـمـاآنـأنـالطوفانـحصلـوقتـحصوله،ـعىـ
ـبأنهـسيحصلـيـوقتـحصوله.ـفالصحيحـ ـامثال،ـوقبلـحصوله،ـفعلمهـجلـشأنهـمتعلق سبيل
ـفاـتغرـفيه.ـ ـالتعلقـيـنفسه ـالتعلقاتـباعتبارـحالـدونـحال،ـوأما ـتعبرناـعنـهذه أنـامتغرـهو
ـالسامـحادثـآخرـ ـأزاً،ـورفعـعيسىـعليه ـاهـبه ـتعلقـعلم ـالسامـحادٌث، ـامسيحـعليه فوادة
تعلقـبهـعلمـاهـفياـمـيزل،ـفهذانـتعلقانـاثنان،ـواـرورةـلتغرـاأولـعندـحصولـاحادثـ

الثايـكاـترى.
)2)ـإنـهذاـباطلـماـتقّدم،ـوللزومـكونهـجاهًاـبهـقبلـاحدوث.
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ـاهـ ـراّدًاـعىـالسلف:ـاـجوزـأنـيكونـعلُم وقالـأبوـاحسنـالبريـمنـامعتزلة،

ـبعدـذلكـبأنهـُخسف؛ـأمورـثاثة:ـ ـالقمرـسُيخسفـعَنـعلمه بأن
اأول:ـالتغاُيرـبينهاـيـاحقيقة؛ـأنـحقيقَةـكونهـسيقعـغُرـحقيقِةـكونِهـوقع،ـ
ـالعالِـمـ ـباآخر)))؛ـأنـاختافـامتعَلقنـيستدعيـاختاَف ـالعلَم ـيغايُر فالعلمـبأحِدما

ها.
الثاي:ـالتغاُيرـبينهاـيـالرط،ـفإنـرطـالعلمـبكونـاليءـسيقعـهوـعدُمـالوقوع،ـ

ـمـيتلفـرطاما)2). ـفلوـكانـالِعْلانـشيئًاـواحدًا ـالوقوُع، ـالعلمـبكونهـوقَع ورُط
الثالث:ـأنهـُيمكنـالعلُمـبأنهـوقعـاجهُلـبأنهـسيقع،ـوبالعكس،ـو»غُرـامعلوم«ـ

ـ»امعلوم«)3). غُر
ـالتغُرـيـعلمـاهـتعاىـبامتغّرات،ـ ـأبوـاحسنـالبريـبالتزامـوقوع ولذلكـقال
وقوعها،ـ برِطـ ستقعـ التيـ بامعلوماتـ عالـًاـ بكونهـ اتصاَفهـ تقتيـ تعاىـ ذاتهـ وأنـ
ـآخُر،ـوهذاـ ـبأهاـُوجدتـعندـوجودها،ـويزولـعندـزواها،ـوحصلـعلٌم فيحدثـالعلُم

عنـمذهبـجهمـوهشام.
وُرَدـعليهـبأنهـيلزمـأنـاـيكونـاهـتعاىـيـاأزلـعالـًاـبأحوالـاحوادث،ـوهذاـ

جهيل.
وأجابـعنهـعبدـاحكيمـيـ»حاشيةـامواقف«ـبأنـأباـاحسنـذهبـإىـأنهـتعاىـ
يعلُمـيـاأزلـأنـاحادَثـسيقعـعىـالوصفـالفايـفاـجهَلـفيه،ـوأنـعدَمـشهودهـ

ـالتعبرـعنـالتعلقـأماـعنـ ـفامختلفـهو ـنبهناكـسابقًا، ـأيـاحسنـالبريـغرـصحيحـكا )))ـكام

التعلقـفهوـواحد.
)2)ـهذاـغرـصحيحـأيضًاـكاـسبق،ـفااختافـإضاي،ـوالفرقـموهوٌم.

ـامعلومـمغايرـللمعلوم. ـالغر ـأي: ـاحسنـالبري، ـأبو )3)ـهكذاـعّر
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ـتعاىـ ـبلـلوـَعِلَمها ـإذـهيـمعدومٌةـيـالواقع، ـليسـبجهٍل؛ تعاىـللحوادثـقبلـحدوثها
شهوديًاـحنـعدمهاـلكانـذلكـالعلُمـهوـاجهَل؛ـأنـشهودـامعدومـخالٌفـللواقع،ـ

ـاهـ))). ـالُشهودي«. ـالعلم ـاحادثـهو ـامتغّر فالعلم
»امواقف«ـو»رحه«،ـككامـ ابُنـعاشورـمنـ استفادهـ الكامـكلهـ أقول:ـهذاـ
ـبعلمـشهودٍيـوعلمـ القونويـالذيـنقلناهـسابقًا،ـوامنقولـعنـأيـاحسنـليسـفيهـقوٌل

أزي،ـبلـفيهـالقوُلـبعلمـحادث!ـ
ولكنـإذاـصّحـخريُجـعبدـاحكيمـفلمـاـُحملـهذاـالعلمـالشهودُيـعىـالسمعـ
والبر؟ـفاـيلزُمـإثباتـتعُلقـجديدـللعلمـبجانبـالتعُلقـاأزيـالقديم!ـومـاـُجعلـ
ـامتعّلقـبه؟ـوهذاـ ـالقديمـبرطـوجود ـالتعُلقـعبارةـعنـوصفـإضايـلعنـالتعُلق هذا
ـالكام،ـوإاـ ـالقديمـكاـُحّققـيـعلم ـالعلمي ـالسمعـوالبرـعنـالتعُلق ـإىـكون راجٌع

فقولهـبتعُلٍقـحادثـسواٌءـساهـشهوديًاـأوـمـُيَسِمه،ـفيهـنظٌرـكبر.ـ
وعىـكّلـحال،ـفإنـكانـهذاـهوـمرَدـكامـأيـاحسن؛ـفأهًاـبالوفاق،ـوإاـففيهـ

إشكال.
ثمـقالـالشيخـابنـعاشور:ـ»فاحاصلـأنـثمةـعلمن:ـأحدماـقديم،ـوهوـالعلمـ
امروطـبالروط؛ـواآخُرـحادث،ـوهوـالعلوُمـاحاصلةـعندـحصولـالروط،ـوليستـ
ـامتأخرينـمنـعلائناـ ـمستقلة،ـوإناـهيـتعلقاتـوإضافات،ـولذلكـجرىـيـكام بصفة

ـباحوادث)2).ـ ـاهـتعاى ـإثباتـتعلقـحادثـلعلم ـإطاق ـامعتزلة وعلاء
وقدـذكرـذلكـالشيخـعبُدـاحكيمـيـ»الرسالةـاخاقانية«ـالتيـجعلهاـلتحقيـقـ

)))ـ»التحريرـوالتنوير«ـ)3:ـ)0)).

)2)ـنسبةـهذاـالقولـللمتأخرينـمنـعلائناـفيهـنظرـكبر،ـخصوصًاـمعـإطاقهـالذيـيوهمـالعمومـ

أوـاأغلبية.
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علمـاهـتعاىـغَرـمنسوبـلقائل،ـبلـعّرـعنهـبـ»قيل«،ـوقدـرأيتـالتفتازاَيـجرىـعىـ
ذلكـيـ»حاشيةـالكشاف«ـيـهذهـاآية،ـفلعّلـالشيخـعبدـاحكيمـنيـأنـينسبه)))«.ـ

اهـ)2).
ـاـداعَيـلهـواـموجَبـُيوجبهـكاـقلنا.ـ ـأوـتعُلقنـللعلمــ أقول:ـإثباُتـعلمنــ
ـيردـعليهـ ـعىـما ـكاـأمحنا ـففيهـوجٌه ـالتعّلقـاحادَثـللسمعـوالبر، ـأرجعنا ـإذا أما
ـالتفتازايـيـ ـنَص ـنقل ـابنـعاشور ـالعلمي،ـوياـليَت ـالتعُلق ـإى ـإرجاعه ـبلزوم منـتدقيق

ـباـذكرناـعليه. ـالقونوي، ـنقلناهـعن ـيشرـإىـما »حاشيته«ـعىـ»الكشاف«!ـولعله
وعىـكلـاأحوال،ـفليسـمقصوُدناـهناـحقيقـهذهـامسألة،ـبلـامقصوُدـتفسرـ

اآياتـامشارـإليها،ـوكذلكـقالـابنـعاشورـي:ـ
ـاآيةـعىـاختافـامذاهب:ـ »وتأويل

فأماـالذينـأَبواـإطاَقـاحدوثـعىـتعُلقـالعلمـفقالواـيـقوله:ـ﴿ې ې 
ـأي:ـمُيزهـ ـامعلوم، ـثبوُت ـأطلقـالعلمـعىـازِمه،ـوهو ې ې﴾ـ]آلـعمران:ـ40)[:
ـالطائي:ـ ـإياسـبنـقبيصة ـبالرهان،ـوهذاـكقول ـالكناية؛ـأهاـكإثباتـاليء عىـطريقة

ِمنـُشجاِعهاـوأقبلــُتـواخَِطُيـَيطِــُرـبيننا َجباُهاـ َمنـ أعَلَمـ
ـالعلمـوأريدـملزومه)3).ـ ـاجباُنـوالشجاع،ـفأطلق ـليظهر أي:

)))ـنسبةـذلكـإىـاإمامـالتفتازايـليستـصحيحة،ـكاـسبقـبيانه.ـويبدوـأنـالعامةـابنـعاشورـ

قدـوهم،ـفقدـرجعناـإىـاحاشيةـامذكورة،ـفوجدناـاإمامـالتفتازايـينقلـهذاـعنـغرهـبقوله:ـ
ـنقلناهـعنـالسعدـالتفتازاي. ـالسياقـاـيصحـنسبتهـإليه.ـراجعـما )فأجابـبعضهم(،ـوماـذكرهـهذا

)2)ـ»التحريرـوالتنوير«ـ)4:ـ03)).

ـلصح. )3)ـولوـقال:ـ»متعلقه«
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ومنهمـمنـجعلـقوله:ـ﴿ې ې﴾ـمثياً،ـأي:ـفَعَلـذلكـفِعَلـَمنـيريدـأنـ

يعلم،ـوإليهـمالـيـ»الكشاف«.
ومنهمـمنـقال:ـالعلُةـهيـتعُلقـعلمـاهـباحادث،ـوهوـتعُلٌقـحادث،ـأي:ـليعلمـاهـ

ـالكشاف«))). ـالبيضاويـوالتفتازايـيـ»حاشية ـآمنواـموجودين.ـقاله الذين
ـاتصفـباإيان؛ـ ـامراُدـمنـقوله:ـ﴿ې ې﴾ـظاهَره،ـأي:ـليعلَمـَمن وإنـكان
تعَنـالتأويلـيـهذهـاآية،ـاـأجِلـحدوِثـعلِمـاهـتعاى،ـبلـأنـعلَمـاهـبامؤمننـ

منـأهلـُأُحدـحاصلـمنـقبلـأنـيمَسُهمـالقرح.
اإيان،ـ ثباُهمـعىـ وهوـ اجزاء،ـ عليهـ يرّتبـ الذيـ العلَمـ أرادـ الزَجاج:ـ فقالـ

ـالشدة.ـ وعدمـتزلُزهمـيـحالة
وأشارـالتفتازايـإىـأنـتأويلـصاحبـ»الكشاف«ـذلكـبأنهـوارٌدـمورَدـالتمثيلـ
ناظرـإىـكونـالعلمـبامؤمننـحاصًاـمنـقبُل،ـاـأجلـالتحُرزـعنـلزومـحدوثـالعلم«.ـ

اهـ)2).
وقدـوّضحناـيـنقلناـعنـالقونويـوابنـالتمجيدـهذهـااحتمـاات،ـوماـهوـ

أصُحها،ـفارِجْعـإليهـومَعْن.
واحاصلـمنـهذاـكله:ـأنـالقولـبتعُلٍقـحادٍثـللعلمـاـُموجَبـله،ـوَيِرُدـعليهـ

إشكااتـعديدة،ـونسبُةـذلكـللمتأخرينـمنـأهلـالسنّةـاـأراهـصحيحًا.
التنجيزَيـ التعُلقـ السنةـ أهلـ بعضـعلاءـ إىـ فمنـنسبـ اأحوال،ـ كّلـ وعىـ
احادَثـللعلم،ـفهوـنَسَبـإليهمـأيضًاـتعُلقًاـقديًاـبكلـماـكانـوبكلـماـيكون،ـحتىـ

)))ـولكنـقدـمىـيـنقلناـعنـالقونويـأنـهذاـعىـإرادةـامعلومـاـالعلم.

)2)ـ»التحريرـوالتنوير«ـ)3:ـ03)).
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بنفسـماـيتعلقـبهـاحادث،ـفهوـمـينِفـالتعُلـَقـالقديمـالشامل،ـبلـكأنهـقالـبتعُلٍقـ
حادٍثـنوُعهـمغايٍرـلنوعـالتعُلقـالقديم؛ـبالنظرـلكونـامتعَلقـموجودًاـصاحًاـللعقابـ

والثواب.
ـأصًا،ـ ـالقديم ـالتعُلق ـنَفُوا ـالذين ـالقَدرية ـاـيوافقـقوَل ـفيهــ ـعىـما ـالقولــ ـفهذا

فيلزمهمـالقولـبكونـاهـجاهًاـعىـكلـاأحوال،ـخافًاـأهلـاحق.
قال الطحاوي: )وكل يء جري بتقديره ومشيئته(

ـامعنى.ـ ـالغنيمي:ـ»وكلـيءـجريـبقدرتهـومشيئته«،ـواـفرقـي ويـنسخة
تقديُره:ـهوـعلُمهـاأزي،ـوتكلمناـعىـامشيئةـبتفصيلـعندـقوله:ـ»واـيكونـإاـ
ماـيريد«،ـفكلـماـحصلـيـالكونـاـيالفـماـقَدرهـاهـتعاىـوَعِلمهـمنذـاأزل،ـمهاـ
ـباأشياءـكلِيهاـوجزئِيها.ـ ـفعلمـاهـتعاىـالقديمـعلٌمـميٌط ـأوـجزئيًا، ـاأمر،ـكليًا كانـهذا
قالـالبابري:ـ»اعَلمـأّنـكّلـحادٍثـبإرادةـاهـومشيئتهـوقدرته،ـخرًاـكانـأوـرًاـ
عندـأهلـالسنةـواجمـاعة،ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ڭ ۇ ۇ﴾ـ]الصافات:ـ96[،ـأي:ـ
وعَمَلكمـمطلقًا،ـقالـتعاى:ـ﴿ڀ ڀ ڀ﴾ـ]اأنعام:ـ02)[،ـوروىـمسلمـيـ
»صحيحه«ـعنـعمرـبنـاخطابـريـاهـعنه:ـبيناـنحُنـعندـرسولـاهـصىـاهـعليهـ
وآلهـسلمـإذـطلعـعليناـرجٌلـشديُدـبياضـالثياب...ـإىـقوله:ـفقال:ـ»اإيانـأنـتؤمنـ
ـاهـ))). ـاحديث..««. باه،ـومائكته،ـوُرسله،ـواليومـاآخر،ـوتؤمنـبالقدرـخِرهـوِره
وقدـظهرتـالقدريُةـبصورٍةـمبكرةـبنـامسلمنـبناًءـعىـزعمهمـأنـاهـتعاىـ
لوـكانـيعلمـأفعاَلـامكَلفنـقبَلـوقوعها،ـفإنـذلكـيستلزمـاجَر،ـفزعمواـــجهلهمـــ

)))ـ»رحـعقيدةـأهلـالسنةـواجاعةـالعقيدةـالطحاوية«،ـتأليفـأكملـالدينـالبابري،ـ2)7-786هـ.ـ

ص54.ـحقيقـد.ـعارفـآيتكن،ـمراجعةـد.ـعبدـالستارـأبوـغدة،ـط)،ـ409)هـ-989)م.
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أنـاهـتعاىـغُرـعالـمـبأفعالـامكّلفنـقبَلـوقوعها،ـليصرـاإنسانـقادرًاـختارًا،ـلكنـ
ذلكـالتاُزَمـنابٌعـمنـمردـوِمهمـاـبناًءـعىـأصولـعقليةـكاـعرفهـالصحابةـاأوائل،ـ
بحيثـّرحـبعضـالصحابةـأنـذلكـالرأيـانحراٌفـعنـدينـاإسام،ـوعاَرضواـمنـ
قالـبذلك،ـوّرحواـعنـموقفهمـومـُيلِوحوا،ـكاـفعلهـعبدـاهـبنـعمرـعندماـأعلنـ

براءتهـمنـَمعبٍدـاجَُهنيـكاـوردـيـأكثَرـمنـحديٍثـصحيح.
حديث سيدنا جريل عليه السام

)اإسام واإيان واإحسان(
ـبالقدرـيـالعديدـمنـاأحاديثـيـ»الصحيحن«ـويـغرماـمنـ ـاإيان لقدـورد
كتبـالسنة،ـووردـاإياُنـبأنـماـأصابـاإنسانـمـُيكنـلُيخطئه،ـوأنـاهـعالـٌمـبَمنـ
سيكونـيـاجنة،ـوعالـٌمـبَمنـسيكونـيـالنار،ـوأنـاهـعالـٌمـبكلـماـهوـحادٌثـوماـ

ـالقيامة.ـ ـيوم سيحدثـإى
ـاهـباـسيكونـقبَلـكونه. ـالريفةـالداّلةـعىـعلم ـالسنة ووردتـالنصوصـي

ـاحديث:ـ ِذْكُرـنِص
ــيـ عنهـ اهـ ــريـ بنـاخطابـ اإمامـمسـلٌمـعنـعمرـ احديثـ أخرجـهذاـ

ـقال:ـ »صحيحه«
ـوكيٌع:ـعنـَكهَمٍس:ـعنـعبدـاهـبنـُبريدة:ـ ـزهرـبنـحرب:ـحدثنا ـأبوـخيثمُة حدثنا

ـيعَمر:ـ ـبن عنـحيى
ـأي:ـحدثناـكهمٌس،ـ :ـحدثنا ـوهذاـحديثهــ ـالعنريــ ـاهـبنـمعاذ حـوحدثناـعبيد
ـاجَُهني،ـ ـبالبرةـمعبٌد ـأولـمنـقالـيـالقدر ـيعَمرـقال:ـكان ـبريدة،ـعنـحيىـبن ـابن عن
فانطلقُتـأناـوُمَيدـبنـعبدـالرمنـاحمريـحاَجنـأوـمعتمَرين،ـفقلنا:ـلوـلِقيناـأحدًاـ
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ـاهـبنـعمرـ ـلناـعبُد ـيقولـهؤاءـيـالقدر!ـفُوِفق منـأصحابـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـفسألناهـعا
ـيمينهـواآخُرـعنـشاله،ـ ـأحُدناـعن ـأناـوصاحبي، ـامسجد،ـفاكتنفُته ابنـاخطابـداخًا
فظننُتـأنـصاحبيـسَيِكُلـالكاَمـإّي،ـفقلت:ـأباـعبدـالرمن!ـإنهـقدـظهرـِقَبَلناـناٌسـ
يقرؤونـالقرآَنـويفَتّقرونـالعلم...ـوذكرـمنـشأهم،ـوأهمـيزُعمونـأْنـاـقَدَر،ـوأنـ
اأمرـُأُنف،ـقال:ـفإذاـلقيَتـأولئكـفأخِرْهمـأيـبريٌءـمنهم،ـوأهمـُبرآُءـمني،ـوالذيـ
ـاهـمنهـحتىـيؤمنـ ـَقبِل ـما ـفأنَفَقه ـذهبًا ـُأحٍد ـأّنـأحدهمـمثَل ـلو ـبهـعبدـاهـبنـعمر! حلُف

بالقدر.ـ
ـيوم،ـ ـاهـملسو هيلع هللا ىلصـذاَت ـنحنـعندـرسول ـبينا ـبنـاخطابـقال: ـأيـعمُر ثمـقال:ـحدثنا
إذـطلعـعليناـرجٌلـشديُدـبياضـالثياب،ـشديُدـسوادـالشعر،ـاـُيرىـعليهـأثـُرـالسفر،ـ
ـالنبّيـملسو هيلع هللا ىلص،ـفأسندـُركبَتيهـإىـركبتيه،ـووضعـكَفيهـعىـ واـيعرُفهـمناـأحٌدـحتىـجلسـإى
فِخَذيه،ـوقال:ـياـممد!ـأخِرْيـعنـاإسام،ـفقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»اإساُمـأنـتشهَدـ
أنـاـإلهـإاـاه،ـوأنـممدًاـرسولـاه،ـوُتقيَمـالصاة،ـوُتؤَيـالزكاة،ـوتصوَمـرمضان،ـ
وُحَجـالبيتـإنـاستطعَتـإليهـسبياً«،ـقال:ـصدقَت!ـقال:ـفعِجْبناـلهـيسألهـويصّدقه،ـ
قال:ـفأخِرْيـعنـاإيمـان.ـفقال:ـ»أنـتؤمنـباه،ـومائكته،ـوكتبه،ـورسله،ـواليومـ
اآخر،ـوتؤمنـبالقدرـخِرهـوِره«،ـقال:ـصدقَت،ـقال:ـفأخِرْيـعنـاإحسان،ـقال:ـ
ـالساعة.ـقال:ـ»ماـ ـيراك«،ـقال:ـفأخِرْيـعن ـتراهـفإنه ـتُكن ـاهـكأنكـتراه،ـفإنـم ـتعبد »أن
امسؤوُلـعنهاـبأعلَمـمنـالسائل«.ـقال:ـفأخِرْيـعنـأمارها.ـقال:ـ»أنـتلَدـاأَمُةـرَبتها،ـ
وأنـترىـاحفاَةـالعراَةـالعالَةـِرعاَءـالّشاءـيتطاولونـيـالبنيان«.قال:ـثمـانطلق،ـفلبثُتـ
ملّيًا،ـثمـقالـي:ـ»ياـعمر!ـأتدريـمنـالسائل؟«ـقلُت:ـاهـورسولهـأعلم،ـقال:ـ»فإنهـ

ـُيعِلمكمـدينكم«))). ـأتاكم جريُل،

ـالساعة،ـ))). ـاإيان،ـواإسام،ـوالقدرـوعامة )))ـكتابـاإيان،ـبابـمعرفة
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ورواهـمنـحديثـأيـهريرة،ـقالـاإمامـمسلم:ـ

حدثنيـُزهرـبنـحرب،ـحدثناـجرير،ـعنـُعارةـــوهوـابنـالَقعقاعـــعنـأيـ
ـأنـيسألوه،ـفجاءـرجٌلـ ـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»سلوي«،ـفهابوه ـأيـهريرةـقال:ـقالـرسول زرعة،ـعن
فجلسـعندـركبَتيه،ـفقال:ـياـرسولـاه!ـماـاإسام؟ـقال:ـ»اـترُكـباهـشيئًا،ـوتقيُمـ
الصاة،ـوتؤيـالزكاة،ـوتصومـرمضان«ـقال:ـصدقَت،ـقال:ـياـرسولـاه!ـماـاإيان؟ـ
ـبالقدرـ ـبالبعث،ـوتؤمن قال:ـ»أنـتؤمنـباه،ـومائكته،ـوكتابه،ـولقائه،ـوُرسله،ـوتؤمن
كِله«ـقال:ـصدقَت،ـقال:ـياـرسولـاه!ـماـاإحسان؟ـقال:ـ»أنـخشىـاهـكأنكـتراه،ـ
فإنكـإْنـاـتكنـتراه،ـفإنهـيراك«ـقال:ـصدقَت،ـقال:ـياـرسولـاه!ـمتىـتقومـالساعُة؟ـ
قال:ـ»ماـامسؤولـعنهاـبأعلمـمنـالسائل،ـوسأحّدثكـعنـأراطِها:ـإذاـرأيتـامرأةـ
تلدـرَهاـفذاكـمنـأراطها،ـوإذاـرأيَتـاحفاَةـالعراَةـالُصَمـالُبكَمـملوَكـاأرضـفذاكـ
منـأراطها،ـوإذاـرأيتـِرعاَءـالَبْهمـيتطاولونـيـالبنيانـفذاَكـمنـأراطها،ـيـمٍسـ

ـثمـقرأ:ـ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ـالغيبـاـيعلمهنـإاـاه«، من
ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب 
مب﴾ـ]لقان:ـ34[.ـقال:ـثمـقامـالرجُل،ـفقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ُرُدوهـعَي«،ـفالُتمسـ

فلمـجدوه،ـفقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»هذاـجريُلـأرادـأنـَتعَلمواـإذـمـَتسألوا«))).
ورواهـغرـاإمامـمسلٍمـكالبخاريـوابنـحبانـوأيـداودـواإمامـأمدـوغرهم،ـ

كاـسنشرـإىـبعضـذلكـبحسبـماـيائم.
أوردـاإمامـمسلمـأسانيَدـوُطُرقًاـعديدًةـللحديث،ـوكُلهاـفيهاـذكٌرـريٌحـلقولـ
ـولكنهـكانـيشرـإىـأّنـيـبعضـالرواياتـاختافًاـ ـاجهني،ـونصـاحديثـكاـساقه، معبٍد

)))ـكتابـاإيان،ـبابـاإسامـماـهوـوبيانـخصاله،ـ)7).
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يسرًاـفيقولـيـبعضها:ـ»بمعنىـحديثـكهمسـوإسناده،ـوفيهـبعٍضـزيادٌةـونقصاُنـ
أحرف«،ـويـبعضها:ـ»وفيهـيءـمنـزيادة،ـوقدـنقصـمنهـشيئًا«،ـوبعضها:ـ»بنحِوـ

حديثهم«.
وهذهـهيـطريقُةـاإمامـمسلمـامشهورة؛ـُيوردـااختافات،ـويبنـإْنـمـتَرـيـ

معنىـاحديث،ـوااختاُفـيسرـكاـترىـمنـتعبره.
ـبيانـبعضـَمنـذكرهـِمنـاحّفاظـ ـاجهني،ـوهاَك ـبذكِرـمعبد ـينفرد واإمامـمسلمـم

باسمه:ـ
)ــذكرهـبااسمـاإمامـأبوـداودـيـ»سننه«ـيـروايتهـهذاـاحديثـعنـحيىـبنـ

ـاجهني...«))).ـ ـالقدرـبالبرةـمعبد يعمرـقال:ـ»كانـأولـمنـتكلمـي
2ــوذكرهـبااسمـأيضًاـاإمامـالرمذيـيـ»سننه«ـيـروايتهـللحديثـعنـحيىـ

ـاجهني...«)2). ـالقدرـمعبد ابنـيعمرـقال:ـ»أولـمنـتكلمـي
ـقال:ـ»كانـ ـأنـحيىـبنـيعمر ـالبيهقيـيـ»السننـالكرى«: ـاإمام ـباسمه 3ــوذكره
أولـمنـقالـيـالقدرـيـالبرةـمعبدـاجهني«)3)،ـوّرحـباسمهـكذلكـيـ»شعبـ

اإيان«)4).
وأماـالرواياتـالتيـمـينّصـفيهاـعىـاسمـمعبٍدـاجهنيـراحًة،ـبلـُأشرـإليهـ
إشارًة،ـفهيـعديدة،ـوقدـاشتهرـيـكتبـالفرقـوامذاهبـوامللـأنـمعبدًاـاجهنيـقائٌلـ

ـبكّلـوجه. ـامّدعيـساقطٌة بالقدر،ـفعبارُةـهذا

)))ـكتابـالسنة،ـبابـيـالقدر،ـ)4697).

)2)ـكتابـاإيان،ـبابـوصفـجريلـللنبيـملسو هيلع هللا ىلصـلإيانـواإسام،ـ)0)26(.ـوقال:ـهذاـحديثـ

حسنـصحيح.
)3)ـكتابـالشهادات،ـبابـماـتردـبهـشهادةـأهلـاأهواء،ـ)393)2).

)4)ـبابـيـاإيانـبامائكة،ـفصلـيـمعركةـامائكة،ـ)49)).



ـــ413 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
ـبالقدرـكاـهوـمعلوٌمـ ـأحاديَثـدالًةـعىـوجوبـاإيان وأخرجـاإمامـمالٌكـعدَة

مشهور.
ففيـ»اموطأ«:ـعنـمالك،ـعنـعمهـأيـسهيلـبنـمالكـأنهـقال:ـكنتـأسُرـمعـ
عمرـبنـعبدـالعزيز،ـفقال:ـماـرأُيكـيـهؤاءـالقدرية؟ـفقلت:ـرأييـأنـتستتيَبهم،ـفإنـ
تابواـوإاـعرضَتـهمـعىـالسيف،ـفقالـعمرـبنـعبدـالعزيز:ـذلكـرأيي.ـقالـمالك:ـ

وذلكـرأيي))).
ـ»حاَجـ ـأنـعنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال: وروىـاإمامـمالكـعنـأيـهريرةـريـاهـعنه:
آدُمـوموسى،ـفحّجـآدُمـموسى،ـقالـلهـموسى:ـأنتـالذيـأغويَتـالناسـوأخرجَتهمـ
منـاجنة؟ـفقالـلهـآدم:ـأنتـموسىـالذيـأعطاهـاهـعلَمـكّلـيءـواصطفاُهـعىـالناسـ

برسالته؟ـقال:ـنعم،ـقال:ـأفتلوُمنيـعىـأمٍرـقدـُقِدرـعَيـقبلـأنـُأخلق؟«)2).
وأخرجـاإمامـمالكـعنـمسلمـبنـيسارـاجهني:ـأّنـعمرـبنـاخطابـُسئلـعنـ

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  اآية:ـ هذهـ
ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ـ]اأعراف:ـ72)[،ـ
فقالـعمرـبنـاخّطاب:ـسمعُتـرسوَلـاهـملسو هيلع هللا ىلصـُيسألـعنها،ـفقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إنـاهـ
فقال:ـخلقُتـ ذّرّيـًة،ـ منهـ فاستخرجـ بيمينه،ـ ثمـمسحـظهَرهـ آدَم،ـ وتعاىـخلقـ تباركـ
هؤاءـللجنة،ـوبعملـأهلـاجنةـيعملون،ـثمـمسحـظهَرهـفاستخرجـمنهـذّريًة،ـفقال:ـ
ـالعمل؟ـ ـففيَم ـياـرسولـاه! ـفقالـرجل: ـيعملون«، ـللنارـوبعملـأهلـالنار خلقُتـهؤاء
ـبعملـأهلـاجنة،ـحتىـ ـاستعَمَله ـللجنة ـالعبَد ـاهـإذاـخلق ـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إن قال:ـفقالـرسول
يموَتـعىـعمٍلـمنـأعالـأهلـاجنة،ـفُيدخلهـبهـاجنَة،ـوإذاـخلقـالعبَدـللنارـاستعَمَلهـ

ـبالقدر،ـ)597)). ـالقول ـبابـالنهيـعن ـالليثي،ـكتابـالقدر، )))ـروايةـحيى

ـبالقدر،ـ)592)). ـالقول ـبابـالنهيـعن ـالليثي،ـكتابـالقدر، )2)ـروايةـحيى
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ـالناَر«))). ـالنار،ـفُيدخلهـبه ـالنارـحتىـيموَتـعىـعمٍلـمنـأعالـأهل بعمِلـأهل

وأخرجـعنـطاوسـاليمـايـأنهـقال:ـأدركُتـناسًاـمنـأصحابـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ
يقولون:ـكُلـيٍءـبقَدر.ـقالـطاوس:ـوسمعُتـعبدـاهـبنـعمرـيقول:ـقالـرسولـاهـ

ـأوـ»الكيسـوالعجز«)2). ملسو هيلع هللا ىلص:ـ»كُلـيٍءـبقَدٍرـحتىـالعجُزـوالَكْيس«ــ
وتوجُدـأحاديُثـأخرىـداّلٌةـعىـالقدر.

وقدـروىـاإماُمـأمدـاحديَثـيـمسندـعمرـبطريقن،ـوهذهـهيـالروايات:ـ
ـبنـَمْرثد:ـعنـسليانـبنـُبريدة:ـ اأوى:ـطريقـأيـنعيم،ـحدثناـسفيان:ـعنـعلقمة
ـفقالـ ـيقولون:ـاـَقَدر. ـنسافرـيـاآفاقـفنلقىـقومًا ـإنا ـقلتـابنـعمر: ـقال: عنـابنـَيْعَمر
ـثاثًا،ـ ـُبرآُء، ـاهـبنـعمرـمنهمـبريٌءـوأهمـمنه ـأنـعبد ـفأخِروهم ـلقيُتموهم ـإذا ابنـعمر:
ـقال:ـ»خرهـوره«)3). ـأراه ـقالـسفيان: ـ»وتؤمنـبالقدر«، ـويـالرواية: ثمـأنشأـحِدُث...
ـنسرـيـ ـإنا : ـأوـسألهـرجٌلــ ـابَنـعمرــ ـيعمرـقال:ـسألُت ـابن ـالثانية:ـعن والرواية
ـأنـ ـأولئكـفأخِرْهم ـلقيَت ـإذا ـابنـعمر: ـفقال ـيقولون:ـاـَقَدر، ـفنلقىـقومًا ـاأرض، هذه

عبدـاهـبنـعمرـمنهمـبريٌءـوهمـمنهـُبرآُء...ـ)4).
فـنحنـناحظـأنهـيـالروايتنـيـمسندـعمرـبنـاخطابـــريـاهـعنهـــذكرـ
ـالرواياتـ ـامقصوُدـمن ـأنهـهو ـاسمه،ـولكنّاـعلمنا ـيذُكر ـبعينِها،ـوإنـم ـاجهني قصةـمعبد

اأخرى.

ـبالقدر،ـ)593)). ـالقول ـبابـالنهيـعن ـالليثي،ـكتابـالقدر، )))ـروايةـحيى

ـبابـالنهيـعنـالقولـبالقدر،ـ ـكتابـالقدر، )2)ـروايةـحيىـالليثي،ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،

.((595(

)3)ـ)374(،ـ)):ـ439ـ-ـ440).

)4)ـ)375(،ـ)):ـ)44).
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ورواهـقبلـمنـطريقـحيىـبنـسعيد:ـعنـابنـيعمرـوميدـاحمريـقاا:ـلقيناـ
إّنـ إليهمـفقولوا:ـ إذاـرجعُتمـ القَدَرـوماـيقولونـفيه،ـفقال:ـ عبدـاهـبنـعمر،ـفذكرناـ
ابنـعمرـمنكمـبريٌءـوأنتمـمنهـُبرآُء،ـثاثـِمراٍر،ـثمـحّدثـباحديث...ـوفيه:ـ»والَقَدِرـ

ُكِله...«ـ))).
ورواهـاإمامـأمدـيـمسندـعبدـاهـبنـعمرـعنـحيىـبنـيعمر:ـقلُتـابنـعمر:ـ
إّنـعندناـرجااًـيزعمونـأنـاأمرـبأيدهم،ـفإنـشاؤواـعملوا،ـوإنـشاؤواـمـيعملوا؟ـ
فقال:ـأخبِـْرهمـأيـمنهمـبريٌء،ـوأهمـمنيـُبرآُء...ـثمـروىـاحديثـوفيه:ـ»والقدرـ

كله«)2).
ورواهـأيضًاـعنـحيىـبنـيعمر:ـعنـابنـعمر:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـبمثله،ـقال:ـوكانـ

جريُلـــعليهـالسامـــيأيـالنبَيـملسو هيلع هللا ىلصـيـصورةـدحية)3).
واـيدّلـوجوُدـرأيـمعبدـيـالبرةـأنـهذاـامذهبـكانـمنتشـرًاـفيها،ـبلـغايُةـ
ماـيدُلـعليه،ـوجودـرجالـيقولونـبذلكـالرأي،ـوليسـاأمرـكاـزعمهـبعضـامّدعنـ
منـانتشارـامذهبـالقَدريـوتـفُوقهـعىـرأيـأهلـالسنّـةـالذيـيمثلهـقولـابنـعمرـ

ريـاهـعنه.
قال الطحاوي: )ومشيئته تنفذ، وا مشيئة للعباد إا ما شاء هم، فا شاء كان، 

وما م يشأ م يكن(.
تنفذ:ـأي:ـتقعـوحصل؛ـأنهـاـيقعـيٌءـإاـبإرادةـاهـتعاى،ـفاـاـيقعـمـُيِردـاهـ

تعاىـحصوله.

)))ـ)84)(،ـ)):ـ5)3).

)2)ـ)5856(،ـ)0):ـ)0)ـ-ـ02)).

)3)ـ)5857(،ـ)0):ـ02)).
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قالـتعاى:ـ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾ـ]التكوير:ـ29[.

ـإاـماـشاءـهمـأنـيشاؤوه،ـ ـأي: ـللعبادـإاـماـشاءـهم«، ـ»اـمشيئَة وقولـالطحاوي:
نفسـإرادةـالعباد،ـاهـسبحانهـيشاؤهاـهم.ـواهـتعاىـيريُدـإجادـماـُيريدـالعبادـكْسَبُهـ
إنـكانواـمتأّهلنـلذلكـالكسب،ـفإرادُةـاهـيرّتبـعليهاـوجوُدـامرادـبواسطةـالقدرة،ـ

ـاهـتعاى. ـبعدـأْنـيُلقه ـاكتسابـامراد، ـامعتَرةـيرُتبـعليها ـبروطها ـالعبد وإرادُة
قالـاهـتعاى:ـ﴿ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾ـ]اإنسان:ـ30[،ـ
وقـالـتعـاى:ـ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾ـ]التـكوير:ـ29[،ـوقالـتعاى:ـ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ 
ٿ ٿ ٿ﴾ـ]اأنعام:ـ)))[.

وكونـاهـتعاىـمريدًاـلكلـيء،ـاـيستلزُمـمعذرَةـالناسـالكافرينـيـكفرهم،ـ
وذلكـأنـإرادَهمـالتيـيلُقهاـاهـتعاىـفيهمـــوماـيتبُعهاـمنـأعالـــإناـهيـبكسٍبـ

ـاهـتعاىـخلقهاـهم.ـ ـاأمرـأن منهم،ـوغاية
ـليسـ ـباكتساهم، ـاحاصلـفيهم ـفالكفُر ـبالكفرـواكتسابه، وإنهـحّذرهمـمنـالرضا

بَمرٍيـعنهـعندـاهـتعاى،ـولذلكـأخرـاهُـعنـالكفارـقوهم:ـ﴿ٺ ٺ    ٺ        ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ـ]اأنعام:ـ48)[،ـوقالـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٿ﴾ـ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

تعاى:ـ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائائ ەئ  وقالـ 35[،ـ ]النحل:ـ
ەئ وئ وئ﴾ـ]الزخرف:ـ20[.ـ

إرادةـاهـتعاى؛ـأنـذلكـكانـ بنفسـ فهؤاءـاـجوزـهمـااحتجاُجـلعذرهمـ
ـبه،ـاـعىـخلقـنفسـالكفر،ـ ـللكفرـورضاهم باكتساهم،ـوهمـمذمومونـعىـاكتساهم

والعذاُبـإناـيرتبـعىـنفِسـالكسبـاـعىـاخلِق.ـ
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ـاختلفواـ ـالكسبـلإنسان،ـومسؤوليتهـعنه،ـوإن ـإثباِت ـالسنةـعى ـأهُل ـأمع وقد

ـأقوالـمشهورة.ـ يـطريقةـتقريرهـعى
ـأنـ ـاأفعالـبعد ـاإنسانـيـخلِق ـلقدرة ـأثٍر ـأّي ـيرجعـإى:ـعدمـمدخلية وحاصلها
مـتكنـموجودة،ـبلـيـإضافتِهاـإليهـعىـسبيلـالكسب،ـوأّنـاهـتعاىـــوإنـكانـخالقًاـ
أفعالـالعبدـــإاـأنهـيلقهاـلهـعنَدـإرادةـالعبدـإياهاـوعزِمهـعليهاـبعدـأنـيكونـقابًاـ

لكسبها.ـ
وأماـقولـالطحاوي:ـ»فاـشاءـهمـكانـوماـمـيشأـمـيكن«ـفقدـحّدثناـعنـهذاـ

امعنىـبتفصيلـفياـسبق.ـ
وقوله:ـ»وماـمـيشأـمـيكن«ـصحيٌح؛ـأنـمعناه:ـأنـماـمـيَشأِـاهُـتعاىـوجوَدهـمنـ
اممكنات،ـيستحيلـأنـيوجد؛ـأَنـاممكَنـاـُرجحاَنـلهـمنـذاته،ـبلـاـبدـلوقوعهـمنـ

ـامرِجحـامستقّل.ـ إرادة
قال الطحاوي: )هدي من يشاء ويعصم ويعاي؛ فضاً(

ـيشاءـمنـعباده،ـ ـاهـتعاىـيـمن ـأمةـيلقه ـاهداية ـاهداية؛ـأن ـأي:ـفضًاـمنهـهذه
فاهدايةـحادثة،ـفاـشكـأنـوجودهاـيرّتبـعىـتعُلقـإرادةـاهـتعاىـها،ـواهـتعاىـ

ـاهدايةـلِـمنـأرادـأنـيكسبـاهداية.ـ يوجد
وامقصودـبقوله:ـ»فضًا«:ـأنهـاـجبـعىـاهـتعاىـاهدايُةـللناس،ـوِمنـذلكـ
اـجبـعليهـأصاًـإرساُلـالرسلـعليهمـالسام،ـفلوـخلقـالناَسـوتركهم،ـومـُيرسلـ
إليهمـأحدًاـمنـرسله،ـمـيُكنـيـذلكـظلٌمـهم،ـومـيكنـيـذلكـترٌكـلواجٍبـعليهـجَلـ

شأنه،ـفاـجُبـعليهـيءـمطلقًا.ـ
]إبراهيم:ـ27[،ـوقالـتعاى:ـ﴿ں ں ڻ ڻ  قالـتعاى:ـ﴿چ ڇ ڇ ڇ﴾ـ
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ڻ﴾،ـقالـالبابري:ـ»وفيهـرٌدـلقولـامعتزلةـحيثـقالوا:ـجبـعىـاهـأنـيفعلـبعبادهـ

ماـهوـاأصلحـهم)))«.ـاهـ.
ـأوَقَعهـحسباـ ـتعاىـوعلمه، ـالناس،ـكُلـذلكـبإرادته ـالرسلـوهدايَة ـإرساَل ولكّن

قَدره.ـ
ـفليسـخلقـامخلوقاتـأصًاـواجبًاـ وكذلكـيقالـيـخلقـالناسـأصًاـمنـالعدم،
عىـاهـتعاى،ـكاـيقولـبعُضـالفاسفة،ـمتعِللنـيـذلكـبأّنـاخلَقـجوٌد،ـوَكوُنـاهـ

ـاخلقـواجٌبـعليهـتعاى.ـ تعاىـجوادًاـواجٌب،ـفإجاُد
ومـيعلمواـأهمـبذلكـيرطونـلكونـاهـتعاىـجوادًاـإجاَدهـخلوقاته،ـوقوهم:ـ
كونـاهـتعاىـجوادًاـواجٌب،ـورُطهمـاجوَدـبإجادـامخلوقات،ـيستلزمـأنـصفَةـاهـ
تعاىـباجودـاـتتُمـإاـبوجودـبعضـامخلوقات،ـوهذاـهوـعنـالنقص؛ـأنـيـهذاـ

رَطـكاِلـاهـتعاىـبغِرـاهـتعاى.ـ
ولكّنـكوَنـاهـتعاىـجوادًاـذاٌيـله،ـوليسـمروطًاـباإجادـبالفعل؛ـأنـاجوادـ
ـاجود،ـ ـيقلُبـمفهوَم ـنعمًةـغَرـواجبةـعليه،ـوقوهم:ـكوُنهـخالقًاـواجب، ـالذيـيلق هو
فيجعلـاجواَد:ـالفاعَلـللواجب!ـولكنـالفاعَلـللواجبـاـجوزـأنـيوصفـباجود؛ـ

أنهـإناـفعلـماـوجبـعليه،ـبلـاجواد:ـهوـماـيفعلـمنـاخرـماـمـِجبـعليه.ـ
ولذلكـقالـاإمامـالطحاوي:ـإنـاهـتعاىـيـهديـتفُضاً،ـأي:ـاـعىـسبيلـ

الوجوب.ـ
وهذاـكلهـاـينايـالكسبـومسؤوليةـاإنسانـعنـأفعاله،ـأنـاهـتعاىـجعلـ

ـيكتسبه. ـاختيارًاـوقدرةـعىـما لإنسان

ـالبابري،ـص5.ـ ـالدين ـالطحاوية«،ـأكمل )))ـ»رح
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قال الطحاوي: )وُيِضُل َمن يشاء وخذل ويبتي عداً(

نفىـامعتزلةـأنـيكونـاإضالـبمعنىـخلقـالضالـبناءـعىـكسبـالعبدـفعًاـ
هـتعاى،ـوأثبتـذلكـأهلـالسنة،ـوقالواـإنهـاـينايـعدلـاهـتعاى،ـولكنهـحققـكونهـ
اخالقـعىـاإطاق،ـقالـالبابري:ـ»وماـيرُدـقوهمـــأيـامعتزلةـــماـرحـيـكثرـمنـ
ـتعاى:ـ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾ـ]النحل:ـ93[،ـ اآياتـباإضالـكاـيـقوله

ٹ  ﴿ٹ  وقـولهـ 26[،ـ ]البقرة:ـ ں﴾ـ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ  وقوله:ـ
]اأنعام:ـ وقوله:ـ﴿ڑ ک ک ک﴾ـ ]يونس:ـ99[،ـ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ـ ٹ 
الكفرـ العام،ـأنـ لـاـكفرـأحدـواـعىـيـ فلوـكانـاأصلحـعىـاهـواجبًاـ 49)[ـ
والعصيانـليساـبأصلحـللعباد،ـفمنـأرادـمنهـاإيانـفهوـبفضلهـاـباستحقاق،ـومنـ
أرادـكفرهـفهوـبعدلهـاـيكونـبذلكـظامًا،ـأنـالظلمـهوـالترفـيـغرـملكه،ـوهوـ

مترفـيـملكهـاـيسألـعاـيفعل،ـوأنـيـإجابـاأصلحـإبطالـقولهـتعاى:ـ﴿ىئ 
ىئ ىئ﴾ـ]البقرة:ـ05)[ـأنهـاـفضلـيـقضاءـحٍقـواجٍبـعليه،ـوكذاـفيهـ
إبطالـاسمـامحسنـوامنعمـوامجملـوامنانـإذـاـإحسانـواـإفضالـواـِمـنَـةـيـأداءـ

ـاهـ. ماـهوواجبـعليه)))«.
قدـَيِرُدـعىـالذهنـأَنـهذاـظلم،ـوهوـأنهـهديـمنـيشاءـويضلـمنـيشاء.ـ

واجواب:ـهذاـليسـبظلم؛ـأنـاهـتعاىـيلقـالضالـمنـأرادـأنـيكستبـهذاـ
الضال،ـواـيلقـالضالـمنـأرادـاكتسابـاإيانـواهدى.ـوكلـذلكـليسـواجبًاـ

عليهـجلـشأنه.
ـاأزي؟ـ ـاهـأليستـمرتبًةـعىـعلمه ـإرادة ـيكون؟ ـأنه ـولكن:ـهلـيريدـماـاـيعلم

ـالبابري،ـص55. ـالدين ـأكمل ـالطحاوية«، ـالعقيدة )))ـ»رح
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منـذـ ــ ولـّاـعلمـ اإيمـان،ـ أرادـلكـ تكونـمؤمنًاـ أنكـسوفـ اهـسبحانهـ لـّاـعلمـ
اأزلـــأنكـستكونـمنـالضاّلنـأراَدـلكـالضال،ـفهذاـاـيرّتبـعليهـالظلُمـبلـهوـ

عنـالعدل!
ـااهتداء،ـ ـالرجلـسيختار ـبأنـهذا ـتعاى ـللهدايةـمرتبٌةـعىـعلمه ـاهـتعاى فإرادة
وإرادتهـتعاىـلبعضـاخلِقـالكفَرـوالضالـمرتبٌةـعىـعلمهـاأزيـبأنـهذاـالبعَضـ

سيختارـالضاَلـوالكفر؛ـفاـظلَمـمنـاهـتعاىـأحد،ـ﴿ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ 
ی ی ی ی جئ﴾ـ]آلـعمران:ـ08)[،ـ﴿ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴾ـ]غافر:ـ)3[.ـ
ـاأمرـ ـفدليلـامحبةـوالرضا ـبامحبة، ـللتخصيصـاـدخلـها ـاإرادة ـإنـصفة قلنا:
ـاهداية،ـوأحَبـلذاكـ ـأحَبـله ـأَنه ـيعني ـاهداية،ـفهذاـا ـأرادـأحٍد ـإذا ـأنه ـأي: اـاإرادة،
ـالكافَرـباإيان،ـومـيرَضـبُكفرـ ـقدـأمر ـمعـماـقلناهــ الضال.ـبلـجبـاجزُمـبأنهـتعاىــ

ـامؤمَنـباإيان،ـوأحَبـمنهـذلك.ـ الكافر،ـوأنهـتعاىـأمَر
وعىـقدرـالتبليغـــأعني:ـبلوغـالدعوةـــيتُمـالَتـكليف،ـوأقُلـقْدٍر:ـهوـوصوُلـ
أصولـالدعوةـتواترًاـإليهـأوـبطريقـقطعٍي،ـفلوـمـتصلـإليهـالدعوُةـبالتواترـفليسـعليهـ

تكليٌف.ـ
ـأهلـالفرة:ـ﴿ڭ  ـالدعوُة،ـفحكمهاـحكم ـإليها ـتصل ـامناطقـم ـأنـمنطقًةـمن ولو
ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ائ 
ـأذكىـإنسان،ـفاـيكفيـ ائ ەئ ەئ﴾ـ]اإراء:ـ5)[،ـحتىـلوـكانـلإنسانـمثلـعقِل

ـالريعة.ـ ـالتكليف،ـحتىـتبلغه ـبه ذلكـليتعلق
ـفيهـإاـ ـنِصْل ـرباـم ـالقدُر ـمنـامبِلغـوامبَلغ،ـوهذا ولكيـُتَبّلغـجبـأنـيتحّققـالفهُم
مستوياتـضعيفةـيـهذاـالزمان؛ـأنـالفهمـيستلزمـإقامَةـالبيانـواحجةـعىـاآخرين،ـ
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ـالقطعيةـعىـدينناـ ـالواضحة ـأنـنقيمـاحجَةـونقيمـاأدلَة فيجبـأنـنتساءل:ـهلـاستطعنا

ـامخالفن؟ أمام
هذاـمعـماحظةـوجوٍدـخافـبنـالسـادةـاأشـاعرةـواماتريديةـيـوجوبـ
ـالذيـقالـ ـالقولـالسابقـهو ـفإن ـبلوغها؛ ـأو ـالريعة اإيانـباهـتعاىـيـحاِلـعدمـورود
بهـاأشاعرُةـباـترُدد،ـأماـاماتريديةـفقدـفّصلواـوقالوا:ـإنـاهـتعاىـقدـأقامـأدلًةـكثرةـ
عىـوجوِدهـوتنزهه،ـواـُيعذرـمنـأنكَرـوجودهـوإنـمـتصلُهـالريعُةـومـتبُلغهـالدعوة،ـ
ولذلكـفقدـقالواـبوجوبـاإيانـباهـتعاىـقبَلـالبعثة،ـوليسـهذاـمنـموافقِةـامعتزلِةـ
يـالتحسنـوالتقبيح؛ـفإنـالتحسنـوالتقبيحـــأوـاحسنـوالقبحـعندـامعتزلةـــُمنشٌئـ

ـاماتريدية؛ـفإنهـكاشٌفـعنـبعضها.ـ ـبخافهـعن لأحكام،
وقولـالطحاوي:ـ»فاـشاءـهمـكانـوماـمـيشأـمـيكن«ـمتعلٌقـبموضوعـالقدر،ـ
ـأفعاله،ـوموضوعـ ـأوـمسؤوليتهـعن ـاإنسان ـاأفعالـوالكسُب،ـوحريُة والقضاءـوخلُق

ـالكسب. ـاحديثـعن القدرـواهدايةـسيأيـالكاُمـعليهـعند
جاءتـمناسبُةـهذهـالعبارةـهناـلُيبّيـنـكيفـأنـاهـتعاىـعّقبـاأمرـوالنهي:ـ
»وأمرهمـبطاعته..«ـعىـاخلقـالذيـمىـبيانه،ـومنـضمنـاخلق:ـ»وكُلـيٍءـجريـ
بتقديرهـومشيئتِه«:ـأشارـِمنـَطْرٍفـخفٍيـإىـأفعالـالعباد؛ـأنهـيـالسابقـنَصـعىـأَنـ

كلـيءـخلوقـه.ـ
وبعدـذلكـماـقال:ـإنـاهـسبحانهـبعدـأنـخلقـاخلقـأَمرهم...ـنَصـهناـفقال:ـ
»وكلـيء«ـماـيستتبعـاأمرـوالنهيـ»جريـبتقديرهـومشيئته،ـومشيئتهـتنفذـواـمشيئةـ
للعبادـإاـماـشاءـهم«،ـإذنـملـالكامـهناـهوـالتخصيُصـبعدـالتعميم،ـبعدـأنـعّممـ
ـالعبادـفهيـ ـإرادة ـالعباد،ـحتى ـبأنـكلـيءـخلوقـه،ـخّصصـالكامـعنـمشيئة القول

ـالقديم. ـبهـعلُمه خلوقةـهـتعاى،ـعىـحسبـماـتعّلق
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ـفهوـجلـشأنهـهديـمنـيشاءـويعصمـوُيعايـفضاً،ـوسنذكرـهذهـ بناًءـعىـذلك:

ـااستداات. امسألةـبإمالـهنا،ـثمـنفِصُلـفياـبعدـمعـذكر
ـفيه،ـوأفعالـ ـاهـخالقـالكونـكِلهـوما ـبناًءـعىـأَن إذنـفاهـسبحانهـهديـمنـيشاء
العبادـمنـضمِنـماـيـالكون،ـفأفعاُلـهمـخلوقٌةـه،ـوإرادُهمـكِلهمـخلوقٌةـه،ـفإذاـ
خلقـاهـللعبدـإرادَةـاإيانـيصرـالعبُدـمؤمنًا،ـوإذاـخلقـلهـإرادَةـالكفرـيصرـالعبدـ
كافرًا،ـومنـهناـتكّلمـعنـاهدايةـوالضال،ـفقال:ـ»هديـمنـيشاءـويعصمـويعايـفضاً«.ـ
»فضًا«:ـأيـليسـعىـسبيلـالوجوبـعليهـسبحانه،ـفإذاـخلقـاهـإرادَةـاإيانـ
فإنهـيلُقهـفضًاـمنهـدونـإجاب،ـفاهـاـجُبـعليهـيء،ـحتىـخلُقـاإياِنـوالضالـ
فاـجبـعليه،ـفُكُلهـبمحضـفضله،ـ﴿ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ﴾ـ]احجرات:ـ

ـالوجوب.ـ ـالتفّضَلـا ـتستتبُع ـامِنَة :](7
قالـالطحاوي:ـهذاـليشيـرـإىـمنـقال:ـإنـاهدايةـواجبةـعىـاه.ـأي:ـمطلقـ

ـاه. ـاهدىـيـنفسـالعبد(ـفضٌلـمن ـالـَمعنَينـ)اإرشاد،ـوخلق اهدايةـعى
إذنـاـيصُحـالقولـبأَنـالكامـعنـاهدايةـهناـسوُءـترتيبـيـالسياق؛ـبحجةـأنـ
اإمامـالطحاوَيـسيتحدثـعنـاهدايةـيـموضوعـاحق؛ـأنهـهناـتكلمـعنـاهدايةـ
بمناسبةـحديثهـعنـخلِقـاهـلكلـيءـبعلِمهـ)أيـعامًاـهم(ـومـيلقهمـحاجتهـهم،ـ
ثَمـِمْنـِضْمِنـاأمورـاموجودةـيـالعالـمـأفعاُلـالعباد،ـواهـَخَلَقهاـكاـخلقـغرها،ـ

ـالتعميم.ـ ـإذنـخصيٌصـوتفصيلـبعد فالكام
وتكّلمـــبشكلـخاٍصـــعنـمشيئةـاإنسان؛ـأنـهناكـنزاعًاـكبرًاـبنـالناسـيـ

ـاإنسان؟ـفالكامـمنسجمـومتناسق. ـأم ـالعباد،ـهلـاهـيلقها ـأفعال خلق
قال الطحاوي: )ويضل من يشاء وخذل ويبتي؛ عداً(

»ُيِضُل«،ـأي:ـيلقـالضالةـيـالعبد.ـو»هدي«،ـأي:ـيلقـاإيانـواهدىـيـالعبد.
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كيفـيلُقهمـا؟ـبعلمهـاأزي،ـفإنـاهـتعاىـقدـعلمـأزاًـمنـيكونـمؤمنًاـومنـ
ـالكفر،ـ ـويقرـالعبَدـعىـاإيانـأو ـفخلقـيـكٍلـحسباـعلمـمنه،ـاـبأنـُجِرَ يكونـكافرًا،

ـاهـتعاىـواختياره.ـ ـبحسبـوضع ـالتكليَف فإنـذلكـيرفُع
ـاهـتتعّلقـ ـإرادة ـامؤمنن؛ـأن ـبأنهـسيكونـمن ـاإيانـيـنفسـزيٍدـمعـعلِمه خلق
عىـوفاقـعلمه،ـفلاـعلمـاهـمنذـاأزلـأنـفانًاـسيكونـمؤمنًاـخلقـاإيانـيـقلبه.ـ

ـاه. والتفصيلـسيأيـاحقًاـإنـشاء
»عداً«:ـوهوـغرـظالـٍمـهم.ـ»فضاً«:ـباـسبِقـوجوب.ـ

»عداً«:ـدونـظلم،ـلوـمـيعلمـاهُـأنـهذاـسيكفرـَلـَاـخلقـالضالـيـقلبه،ـإذنـ
هذاـوضٌعـللضالـيـموضعه،ـفالعدل:ـهوـوضُعـاليءـيـموضعه.ـ

ـتعاىـسابقـوليسـسائقًا،ـوالعلمـُمطَلٌقـعندـأهلـالسنةـكاشٌفـعنـامعلوم،ـ وعلمُه
وليسـمؤثرًاـفيه؛ـأَنـاهـتعاىـموصوفـباإرادةـأيضًاـوبالقدرة،ـامرِتبَتنـعىـالعلم،ـ
وكلهاـصفاٌتـأزلية،ـفاـيلزمـكوُنـاهـتعاىـموَجبًاـــأي:ـفاعاًـباـاختيارـــبلـهوـ

الفاعلـامختار.ـ
ـفعلمـاهـمؤِثرـيـامعلوم،ـوعلُمهـاـيتعلقـإاـبالكلياتـ وأماـعندـبعضـالفاسفة
عندـبعضهم،ـولذلكـفهمـيقولون:ـإنـاهـتعاىـعلٌةـيـمفعواته،ـفاـإرادَةـلهـــعىـ
ـاإرادة،ـ ـباـتوُسِطـصفِة ـالصادرُةـعنـمّردـعلِمه ـفعله ـبلـإرادُتهـعُن التحقيقـــعندهم،
وقدـأرناـإىـهذاـامعنى،ـوهذاـامعنىـأيضًاـقالتـبقريٍبـمنهـبعُضـالفرقـاإسامية،ـ

ـباطل. وهو
قال الطحاوي: )وكلهم يتقّلبون ي مشيئته بن فضله وعدله(

قالـالعامةـالبابري:ـ»بّنـهذاـالكامـأنـالعبادـاـيستحّقونـعىـاهـوجوَبـ
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مراعاةـاأصلح،ـبلـيتّرفـفيهمـكيفاـيشاء؛ـأنـالعاَلـمـُملكهـوِملُكهـوللالكـأنـ
ـيريد؛ـقالـاهـتعاى:ـ﴿چ ڇ ڇ ڇ﴾ـ]إبراهيم:ـ27[،ـوقال:ـ يترفـيـملكهـكيفا

﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ـ]امائدة:ـ)[«.ـاهـ))).
ـأطراَفهـيـأكثَرـمنـموضٍعـيـرحناـهذا،ـفتأّمْلـ ـبّيـنّا ـامعنىـقد وهذاـكاٌمـعظيم

ـَتـُفـْز)2). فيهـواحرْصـعليه
قال الطحاوي: )وهو ُمتعاٍل عن اأضداد واأنداد(

اهـتعاىـهوـالعٌيـعنـاأضدادـواأنداد،ـوامستفاُدـمنـالعلوـهناـليسـالعلوـامكاي؛ـ
أنهـاـعاقَةـللمكانـبامدح،ـبلـهوـعلٌوـيليقـبذاته،ـوهوـليسـعلَوـجهةـواـمكان.

قالـالفروزآباديـيـالقاموس:ـ»الِضُد،ـبالكر،ـوالَضديُد:ـامِْثُل،ـواُمخالُِف،ـ
ضٌد،ـويكوُنـَمْعًا،ـومنه:ـ﴿ڇ ڇ ڍ﴾ـ]مريم:ـ82[.ـوَضَدهـيـاخُصوَمـِة:ـ
ـبالكر:ـ ـوبنوـِضٍد، ـوأَضَد:ـَغِضَب. ـالِقْربَة:ـَمأَها. ـوـ ـبِرْفٍق، ـوَمنََعه َفه، ـعنه:ـَرَ ـوـ َغَلَبه،

قبيلٌةـمنـعاٍد.ـوضاَده:ـخاَلَفه.ـوماـُمتضاَداِن«.
تقول:ـالكبرـضّدـالصغر،ـالقويـضّدـالضعيف،ـواأسودـضّدـاأبيض...ـ
وهكذا،ـفاـتطلُقـعىـيءـأنهـضّدـاآخرـإاـإذاـكاناـمشرَكنـيـاجنس،ـفاـتقول:ـ
البياُضـضدـاحركة،ـواـتقول:ـالعلمـضدـالسكون؛ـأنـكاّـمنهاـلهـنوٌعـوجنس،ـ

ـالضّدانـشبيَهنـمنـوجٍهـما. فيجبـأنـيكون

ـالبابري،ـص55. ـالدين ـأكمل ـالطحاوية«، ـالعقيدة )))ـ»رح

ـلقضائهـواـمعِقَبـحكمه،ـ ـ»واـراَد ـالبابريـيـأصلهـهناـصـ55ـقولـالطحاوي: ـزادـاإمام )2)ـتنبيه:

واـغالبـأمره،ـآمناـبذلكـكله،ـوأيقناـأنـكاـمنـعنده«.ـاهـ.ـوهيـعندناـثابتٌةـبعدـالعبارةـ
اآتية.
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ـُمتعاٍلـعنـاأضداد...ـ ـله، ـاهـسبحانهـاـضَد لذلكـوردتـأقواٌلـعنـأهلـالسنة:
بمعنى:ـأنـكّلـواحدـلهـضدـفهوـليسـعلّيـًا؛ـأنـضّدهـيشاههـيـيءـما،ـفالعلُوـهناـ
ليسـعلَوـمكان،ـفإنهـُيمكنـتصُورـالضدـيـامكان،ـبمعنىـنسبةـاجسمـإىـامكان،ـفإنـ
كانـاموجدـيـأعىـمكانـوغرهـيـأدنىـمكان،ـفقدـيقال:ـإنـهذاـضدـذاكـيـامكانـ
باعتبارـالعلوـواانخفاضـامكاي،ـولذلكـفإنـقوله:ـ»اـضَدـله«ـُيفهمـمنهـأنهـاـيقالـ

علُوـامكانـعىـاهـتعاى.ـ
وأماـالنُِد:ـفقدـفرهـاأصفهايـفقال:ـفقال:ـ»نديدـاليء:ـُمشاِرُكهـيـجوهرهـ
وذلكـرٌبـمنـاماثلة،ـفإنـامْثَلـيقالـلهـيـأِيـمشاركةـكانت،ـفكُلـنٍدـمثٌل،ـوليسـ
ـقالـتعاى:ـ﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾ـ]البقرة:ـ ـنُِدهـونديدهـونديدته، ـنّدًا،ـويقال: كُلـمْثٍل
22[ـوقالـتعاى:ـ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾ـ]البقرة:ـ65)[ـوقالـتعاى:ـ

﴿ہ ہ ھ﴾ـ]فصلت:ـ9[«.ـاهـ.ـ
فبنـالندـونديدهـماثل،ـولكنـكلمةـ»اأنداد«ـُتشعرـبالتانعـبينهـوبنـنّده،ـمنـ

حيثـالقدرة.ـ
قالـالزبيديـيـرحـالقاموس:ـ»والنُِدـــبالكرــ:ـامثُل،ـوالنظر،ـمُعه:ـأنداد،ـ
وظاهرهـتراُدفـالنِِدـوامثل،ـونَقَلـشيخناـعنـالقايـزكرياـعىـالبيضاوي:ـنُِدـاليء:ـ
ـنُِدـ ـأخُصـمطلقًا.ـوقالـغره: ـفالنُد مشاركهـيـاجوهر،ـوِمثُلُه:ـمشاركهـيـأّيـيءـكان،
ـإاـخالفًا،...ـ ـالنُِد ـامثل،ـكالنديد،ـواـيكون ـالنُد: ـيسُدـمسَده.ـويـ»امصباح«: اليء:ـما
قالـابنـاأثر:ـاأنداد:ـهوـمعـند،ـبالكر،ـوهو:ـمثُلـاليءـالذيـُيضاُدُهـيـأمورهـ
وُيناُدُه،ـأي:ـيالفه.ـوقالـأبوـاهيثم:ـيقالـللرجلـإذاـخالفكـفأردَتـوجهًاـتذهبـبهـ
ُتريد،ـوهوـ الذيـ الوجهـ يريدـخاَفـ للذيـ وَنديدي،ـ نِديـ ونازعكـيـضِدِه:ـفانـ

ـاهـ. ـبه«. مستقٌلـمنـذلكـبمثلـماـتستقُل
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ـولكنـ ـامخالفة ـيفيدـأصَل ـفإنه ـمعـنِده،ـبخافـالضّد، ـوتناُزٌع ـإذنـفيهـخالفٌة فالنُد

ـالتنازع.ـ ـتكونـقدرُتهـمستقلًةـعنكـلُيمكنه ـأن باـمنازعة،ـويرطـلكونهـمنازعًا
فإنـقلنا:ـإنـاهـتعاىـاـنَدـله،ـفذلكـيعني:ـأنـقدرتهـتعاىـأجُلـوأعىـمنـأنـ

يركهـفيهاـأحد،ـولذلكـفاـُيمكنـأنـيساويهـفيهاـأحٌد،ـفاـُينازعهـأصًاـأحد.
قال الطحاوي: )ا راّد لقضائه، وا معِقب حكمه، وا غالب أمره، آمنا بذلك 

كِله، وأيقنّـا أن كاً من عنده(.
ساقـهذاـالبيانـخاتـمًةـلِـاـسبقـمنـقوله:ـ»خلقـاخلقـبعلمه«،ـفقال:ـ»اـراَدـ
ـاهـ. ـاحكمـواأمرـوالفعل)))«. ـبه ـ»يذكرـويراد ـالبابري: لقضائه«؛ـأنـالقضاَء:ـكاـذكره
و»اـمعقبـحكمه«؛ـأنهـاـنَدـلهـواـضَدـله،ـواـُيعِقُبـأحٌدـعىـحكمـأحٍدـ

إاـإذاـكانـنّدًاـأوـضّدًاـله،ـوقولهـإشارٌةـإىـنفيـاأندادـواأضداد.
ـبالتنازع،ـ و»اـغالبـأمره«ـوهذاـازمـبناءـعىـنفيـاأنداد؛ـأنـاأندادـفيهـإشعاٌر
بخافـاأضداد،ـفاـيوجدـمانٌع!ـفالبياضـوالسوادـمتضاّدانـولكنـاـيتنازعان،ـأماـ

ـتداُفٌعـمنـجهة. ـاشراكـمنـجهٍة،ـوبينها الندانـفبينها
ـيرَدـ ـأن ـــاـيمكنـأحٍد ـبالصفاتـالسابقة ـإثباتـاتصافه ـبعَد ــ ـاهـتعاى ـأن فيتبّن
قضاءه،ـواـيعّقُبـعىـحكمهـأحٌد،ـفاـُحكَمـبعدـُحكمـاهـتعاى،ـواـغالَبـلهـعىـ

ماـأراده.ـ
ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ې ې ې ى  قالـالبابري:ـ»حتملـأنـيرادـباأمرـالتكوين،
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴾ـ]النحل:ـ40[ـوفيهـنفيـالربوبيةـعنـغرهـوإثباتـالوحدانيةـ

ـالبابري،ـص56. ـالطحاوية«، )))ـ»رح
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ـالواحدـ ـأحدـقهرًاـأنهـهو ـالقضاءـفيكونـمعناهـاـيقيـعليه ـباأمر ـيراد ـأن له،ـوحتمل

ـاأليقـهنا.ـ ـالثايـهو ـامعنى ـاهـ،ـويبدوـأن القهار)))«.
ـيكونـ ـينبغيـأن ـاإيان ـيقينيًا،ـوهذا ـإيانًا ـبذلكـكله، ـيؤمنوا وجبـعىـالناسـأن
ـليكونـراسخًاـغرـمتذبذب،ـ ـالعقلية ـمبنيةـعىـالدائلـالسمعيةـواأدلة ـيقينية عىـأدلية
واـتلقـسمعًاـمنـيزعمـمنـاماحدةـامعارينـأنهـاـيمكنـإقامةـالدليلـالعقليةـعىـ
ـكلهـحريفـ ـفهذا ـالنقليةـاـتوجبـشيئًاـعىـأحدـمنـاخلق، ـأوـأنـاأدلة ـاهـتعاى، وجود

بلـخريف.ـ
ـلِـاـُيسمىـيـعرفـامتأخرينـ هذهـالقاعدةـيكونـقدـانتهىـمنـبياٍنـُمـجَمٍلـُختَرٍ
ـُتـُحِدَثـفيهاـعنـالذاتـوالصفات،ـوالقدرةـ ـكليٌة منـالعلاءـبـ»اإهيات«،ـوهي:ـقواعُد

وامشيئة.ـ
ثمـاآنـيرعـيـالكامـعىـالنبوات.

* * *

ـالبابري،ـص56. ـالطحاوي«، ـالعقيدة )))ـ»رح
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الكام ي النبوات

قال الطحاوي: )وأن حمدًا عبُده امصطفى، ونبُيه امجتبى، ورسوُله امرتى(.
ـامرتى«.ـ ـامجتبىـورسوله ـامصطفىـوأمينه ـالبابري:ـ»وأنـممدًاـعبده يـنسخة

ـالسام.ـ ـالصاة ـللنبيـعليه ـاأمانة ـإثباتـصفة اهـ)))،ـوفيها
وقالـالبابري:ـ»لـاـفرغـمنـإثباتـوحدانيةـاهـوصفاتهـرعـيـإثباتـنبوةـسيدـ
ـاهـبأسائهـوصفاته،ـ ـاإياُنـهو:ـمعرفُة ـإذ ـبالشهادتن؛ ـلإيان ـإمامًا امرسلنـممدـملسو هيلع هللا ىلص؛
وتصديُقـالرسولـباـجاءـبهـمنـالريعة،ـوهذاـقرَنـاهُـتعاىـاإيمـاَنـبالرسولـمعـ
اإيانـبهـحيثـقال:ـ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ـإىـقوله:ـ

﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ـ]اأعراف:ـ58)[)2)«.ـ
ـعليهـالصاةـوالسامـبأنهـعبٌدـه،ـوالعبوديةـمنـأرقىـامراتب؛ـ وَصَفـسيدناـممدًا
أهاـتستلزمـأنـيكونـكُلـفعٍلـمنـالعبدـصادرًاـموافقًاـإرادةـسيِده،ـبلـتقتيـماـهوـ
أعىـمنـذلك،ـوهو:ـأنـيكونـكلـذّرةـمنـوجودـالنبيـعليهـالصاةـوالسامـراضيًةـ
مطمئنةـبُحكمـاهـتعاىـوقضائهـوتقديره،ـوكُلـواحدـيسُرـعىـوفقـإرادةـاهـوأمرهـ
يأُمرهمـإعاًءـ الناَسـ يأمرـ امراتب،ـفاهـحنـ أنـيكونـحائزًاـأعىـ بدـ فإنهـاـ وهيه،ـ

لِـمراتبهمـيـالوجود.

ـالبابري،ـص57.ـ ـالطحاوية«، ـالعقيدة )))ـ»رح

ـالسابقـص57. ـامصدر (2(
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اختارـ هناـ اإطاق،ـومنـ امراتبـعىـ أرفعـ العبوديةـ إَنـ العلاء:ـ قالـ ولذلكـ

الرسوُلـأنـيكونـعبدًاـه؛ـأنهـيعلمـأنـالعبوديةـأسمىـامراتب.
قالـاإمامـالعُزـبنـعبدـالسامـيـ»بدايةـالسولـيـتفضيلـالرسول«:

»قالـاهـتعاىـلنبيناـممدـصلواتـاهـعليهـوسامه،ـمتمنِـنًاـعليه،ـمعِرفًاـلقدرهـ
ی  ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ﴿ۆئ  لديه:ـ
جئ حئ مئ﴾ـ]النساء:ـ3))[،ـوقدـفضلـاهـتعاىـبعَضـالرسلـعىـبعضـفقال:ـ
﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾ـ]البقرة:ـ253[،ـوالتفضيلـاأولـريٌحـيـأصلـ
ـالتعظيمـبمعنىـدرجاٍتـ ـتنكَر ـونّكرها ـوالثايـيـتضعيِفـامفاضلةـبدرجات، امفاضلة،

أّيـدرجات!)))«.ـاهـ.
ثمـرعـاإمامـالعّزـيـذكِرـوجوهـالتفضيلـلسيدناـممٍدـعىـباقيـالرسلـواأنبياء.
ـالعارضةـ ـللُشبهة ـدفعًا ـبالنبوة؛ ـبالعبودّيةـعىـوصفه ـ»وإناـقّدمـوصَفُه قالـالبابري:
فيهـمعنىـ بأنـ البشـر،ـ التيـيعجزـعنهاـ للعادةـ امعجزاتـاخارقةـ للناسـعندـظهورـ
األوهية،ـكمـاـاعرضتـالشبهُةـللنصارىـحيثـاعتقدواـيـعيسىـاإهيَةـبسببـماـ
وجدواـمنهـفعاًـإهيًاـمنـإحياءـاموتىـوإبراءـاأكمهـواأبرص،ـوكانـأولـآياتهـتكلمهـ
يـامهدـبأنـقال:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ـ]مريم:ـ30[،ـفبدأـبعبوديتهـ
ـالربوبية«)2). ـله ـالعبودية،ـوأثبتوا ـلقومه،ـومعـذلكـأخرجوهـمن ـالعارضة ـللشبهة قطعًا
ـاصطفىـسيَدناـممدًاـواختاَرهـ ـاسمـمفعول،ـكأنـاهـسبحانه وكلمةـ»مصطفى«:

ـلرسالته.ـ ليكونـمبِلغًا
وااجتباءـمعناه:ـااختيار،ـوامجتبىـهو:ـامختار،ـوامرتى:ـالذيـريـاهـعنهـ

ـامكتبـاإسامي. ـالسولـيـتفضيلـالرسول«،ـص33،ـحقيقـممدـنارـالدينـاألباي، )))ـ»بداية

ـالبابري،ـص57. ـالطحاوية«، ـالعقيدة )2)ـ»رح
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ـإاـعىـاأمنـ ـامعجزة ـليعلمـأنـاهـتعاىـاـيظهر ـبااجتباء ـوإناـوَصفه ليحملـالرسالة،

ـالُفّجار.ـ ـالكاذبـالذيـهوـمن امختار،ـا
ثمـقال:ـ»ورسولهـامرتى«ـأي:ـسيدناـممدـعليهـالسامـنبٌيـورسوٌل،ـوليسـ

ـفقط.ـ نبّيًا
ويوجدـاتفاٌقـبنـالعلاءـامتقّدمنـوامتأخرينـعىـأَنـالرسولـمأمورـبالتبليغ،ـ
وأماـالنبُي:ـفإنـكانـكُلـمكَلفـمأمورًاـبالتبليغ،ـفهلـُيعقلـأنـيكونـالنبيـغَرـمأمورـ

ـالذيـيتبعه؟ـ ـالرسول ـلرع بالتبليغ،ـعىـاأقّل
الظاهرـأنـالتبليغـهذاـامعنىـاأعمـواجب،ـفااختافـيـأّنـالنبَيـهلـُيؤمرـ
بتبليغـرٍعـجديدـأمـيكونـمأمورًاـباتباعـرعـمنـسبقه؟...ـإىـغرـذلكـمنـجهاتـ

ااختاف،ـوسنتكلمـعىـهذاـاحقًا.
مـيُقلـواحدـمنـالعلاء:ـإَنـالنبيـــعىـاحقيقةـــاـيكونـمأمورًاـبالتبليغ،ـلكنـ
ـبالتبليغ«ـ ـيؤمر ـم ـ»إنسانـُأوحيـإليهـبرعـوإْن التعريفـالذيـاشُتهرـعندـامتأخرينـوهو:

كاـسننقلهـقريبًاـمنـبعضـامصادر.ـ
قدـيتوهمـمنهـالبعضـأنهـيفيدـعدمـكونـالنبيـمبّلغًاـمطلقًا،ـولكنـاـدالَةـهمـ

عىـذلك؛ـأَنـكلمةـ»وإنـمـيؤمرـبالتبليغ«ـمعناها:ـحتىـوإنـمـُيؤَمرـبالتبليغ.
وذلكـيستلزم:ـأنـالنبَيـــمنـحيثـهوـنبٌيـأي:ـُموحًىـإليهـــاـمدخليةـلكونهـ
إليه،ـوإنـُأِمرـبذلك،ـ مبِلغًاـبكونهـنبيًا،ـفهوـنبٌيـقبلـأنـيبّلغـقومهـبسببـماـأنزلـاهُـ
فالتبليُغـليستـمنـالصفاتـالذاتيةـللنبِي،ـواـهيـمنـاللوازمـالذاتيةـله،ـولكنـمنـ
حيثـهوـمكَلٌفـفهوـمأموٌرـبتبليغـالدينـاحِقـمطَلقًا،ـونبوةـالنبيـتتحققـحالـاإنباء،ـ

ـبالتبليغـمطلقًا،ـفهذاـاـيرـنبوته. ـيؤمر ـأنهـم ـالتبليغ،ـفلوـفرضنا وقبل
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فإذاـأنبأـاهـتعاىـنبّيًاـمنـاأنبياءـبأمورـووحيـمنـعنده،ـفإنـهذاـالنبيـيكونـ
ـالتيـأوحىـاهـتعاىـهاـ ـاأمور ـأماـهذه ـالناس، ـبقية ـإى ـبتبليغـريعةـرسوٍلـقبِله مأمورًا

ـالتيـهاـصارـنبيًا. إليه،ـفإهاـتكونـلهـخصيصًة،ـوهي
وأماـالرسول،ـفإَنـالتبليغـيـحِقهـــمنـحيثـكونهـرسواًـــجزٌءـمنـحقيقتهـ

ـاهـتعاىـإليه،ـوتبليُغهـللناس. ـالرسالةـإناـهو:ـمُلـماـأوحىـبه وماهيته؛ـأَنـَأصل
ـالنبوةـوالرسالةـ ـتكلمـعىـمعنى ـالكرى« ـالسامـيـهايةـ»القواعد ـبنـعبد والعز

فقال:ـ
»فإنـقيل:ـأياـأفضلـالنبوةـأمـاإرسال؟ـ

قلت:ـالنبوةـأفضل،ـأنـالنبوةـإخبارـعمـاـيستحقهـالربـسبحانهـمنـصفاتـ
اجالـونعوتـالكال،ـوهيـمتعلقةـباهـمنـطرفيها،ـواإرسالـدوهاـأمٌرـباإباغـ
إىـالعباد،ـفهوـمتعلقـباهـمنـأحدـطرفيه،ـوبالعبادـمنـالطرفـاآخر،ـواـشكـأنـماـ
ـفإنـ ـمنـأحدـطرفيه.ـوالنبوةـسابقةـعىـاإرسال، ـتعلقـبه ـأفضلـما يتعلقـباهـمنـطرفيه
قولـاهـسبحانهـموسىـعليهـالسام:ـ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ـ]القصص:ـ30[ـ
متقدمـعىـقوله:ـ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾ـ]طه:ـ24[،ـفجميعـماـحدثـبهـمعهـقبَلـ

قوله:ـ﴿ۓ ۓ ڭ﴾ـنبوة،ـوماـأمرهـبعدـذلكـمنـالتبليغـفهوـإرسال.ـ
واحاصلـأنـالنبوةـراجعةـإىـالتعريفـباإله،ـوباـجبـلإله،ـواإرسالـراجعـ
إىـأمرـالرسولـبأنـيبلغـعنهـإىـعبادهـأوـإىـبعضـعبادهـماـأوجبهـعليهمـمنـمعرفتهـ

ـواجتنابـمعصيته.ـ وطاعته
وكذلكـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـماـقالـلهـجريلـعليهـالسام:ـ﴿چ چ چ ڇ ڇ﴾ـ
]العلق:ـ)[ـإىـقوله:ـ﴿ڱ ں ں ڻ ﴾ـ]العلق:ـ8[،ـكانـهذاـنبوة،ـأمَرهـبالقراءة،ـوعرفهـ
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الربوبية،ـوبأنهـخلقـكَلـيء،ـوبأنهـخلقـاإنسانـمنـعَلق،ـوبأنهـاأكرمـالذيـعلمـ

ـالعبادـكلهمـإىـجزائه،ـفهذاـكلهـنبوة.ـ ـاإنسانـماـمـيعلم،ـوأَنـرجوع بالقلم،ـوعلم
وكانـابتداءـالرسالةـحنـجاءهـجريلـوقالـله:ـ﴿ھ ھ * ے ۓ ﴾ـ]امدثر:ـ

)-2[.ـ
ـبقوله:ـ﴿ائ ەئ ەئ﴾ـ]طه:ـ2)[،ـوأمرهـ ـالربوبية ـالسامـعرفه وكذلكـموسىـعليه
بخلعـنعليهـليقومـباأدبـبنـيديه،ـوعرفهـطهارةـامكانـالذيـحّلـفيه،ـوأنهـاختارهـ

قوله:ـ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ  اهـ أوحىـ ثمـ إليه،ـ يوَحىـ ماـ يستمعـ أنـ وأمرهـ ورسالته،ـ لنبوتهـ
ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ـ]طه:ـ4)[،ـوعرفهـبأنـالساعةـآتيةـلتجزىـكلـنفسـ
باـكسبت،ـكاـأخرـممدًاـملسو هيلع هللا ىلصـبذلكـبقوله:ـ﴿ڱ ں ں ڻ﴾.ـوكذلكـماـذكرـبعدهـ
ـأنقلـكامهـكَله،ـماـ ـأحببتـان ـأنـقالـله:ـ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾«)))، ـإى ـنبوة، كان

فيهـمنـماسنـوفوائد.ـ
ـالرسول. ـالنبُيـأفضُلـمن ـالرسالة،ـومـيقل: ـالنبوةـأفضُلـمن فقدـقال:

هناكـفرقـبنـالقول:ـإنـالنبوةـأفضلـمنـالرسالة،ـوبنـالقول:ـإنـالنبَيـأفضلـ
منـالرسول؛ـاتفاقـامسلمنـعىـأنـكَلـرسولـنبٌي،ـوليسـكُلـنبٍيـرسواً،ـفالرسالةـ
ـالعكس،ـ ـبالرورة،ـا أمٌرـعظيٌمـحسنـيـنفسه؛ـفالرسولـمتضّمنـخصائصـاأنبياء

ـالرسول.ـ ـأفضلـمن ـالنبَي ـبأن ـالقول فيبعد
ـالنبوَةـواـ ـالرسالَةـتتضّمن ـالسامـيقول:ـإن ـالعَزـبنـعبد ـاإماَم ولكنـلوـفرضنا

ـالعِزـيكونـمردودًا،ـباـشك.ـ تنبنيـعليهاـفقط،ـفإنـقول

ـالسام،ـ)2:ـ386(،ـحقيقـدنزيهـكالـأمد،ـ ـالعزـبنـعبد ـاأنام«، ـاأحكامـيـمصالح )))ـ»قواعد

ـالقلم،ـ)42)هـ-2000م. د.ـعثانـمعةـضمرية،ـدار
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والنبوةـيـحدـذاهاـأمرـجليلـيـذاته،ـفإذاـقلنا:ـإّنـكَلـرسولـنبٌيـفقدـزادـعىـ
النبيـبالرسالة،ـفيصبحـالرسولـجامعًاـأمَرينـكٌلـمنهاـجليل،ـبخافـالنبيـالذيـ
انفردـبأمٍرـعظيمـواحد،ـوهوـأصُلـالنبوة،ـفاـُيعَقلـأنـيقولـأحدـالعلاء:ـإنـالنبيـ

أفضلـمنـالرسول،ـبلـماـقالهـهوـأنـالنبوةـأفضلـمنـالرسالة.
معنى الرسالة:ـسيُدناـممدـملسو هيلع هللا ىلصـأوحيـإليهـعندـاأربعن،ـحيثـنزلـعليهـسيدناـ

جريل،ـفأنزلـعليهـاه:ـ﴿چ﴾.ـ
ـبتوُسطـامَلِكـ ـللنبّي،ـوإحاٌء ـتعليٌم ـبلـفيها ـبالتبليغ، ـأمٌر اـيوجدـيـكلمةـ﴿چ﴾

ـنبّيًا. ـاهـتعاى لِـمنـاصطفاه
يـتلكـامرحلةـمـيكنـسيدناـممدـملسو هيلع هللا ىلصـقدـُأمرـبالتبليغـبعُد،ـفلمـيكنـقدـُأْرِسَلـ

بعد،ـثمـُعِلمـأصلـالوجودـيـأولـسورةـأنزلتـعليهـوهيـسورةـالعلق:ـ
ک   * ڑ  ژ  ژ   * ڈ  ڎ  ڎ   * ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   * ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ 

ک ک ک گ * گ گ ڳ ڳ   *   ڳ ڱ ڱ   *   ڱ ں ں ڻ ﴾ـ]العلق:ـ)-8[.ـ

تعاىـهوـ اهـ أنـ بياُنـ ففيهاـ امعلومات،ـ الساُمـهذهـ النبَيـعليهـ تعاىـ اهـ َعَلَمـ
اخالق،ـوأنـاإنسانـخلوٌقـمنـعلق،ـوأنـاهـتعاىـقدـوهبـاإنسانـُطرقًاـللعلم،ـ
ـاحّدـ ـوهو:ـجاُوُز ـالطغيانــ وعىـاإنسانـأنـيتعلم،ـوفيهاـتنبيٌهـلإنسان،ـوحذيرـلهـمن
الذيـحَدهـاهـتعاىـلهـــثمـيذّكرهـأنـمصَرـاإنسانـإىـخالِقه،ـفهذهـاآياُتـفيهاـبياٌنـ

ـالريعة.ـ ـبناُءـكامِل ـإماّي،ـولكنهـكاٍف،ـليرّتبـعليه ـبوجٍه ـالوجود أصل
وماـدامـالنبُيـمـيؤمرـبتبليغـهذهـاأمورـبعدـإىـالناس،ـفهوـمـيتصفـبعُدـبصفةـ

الرسالة؛ـأَنهـاـتوجُدـأوامُرـوأحكاٌمـُأمرـبتبليغهاـإىـالناسـيـذلكـاحال.
وبقيـالنبيـعليهـالسامـِعَدَةـشهورـوهوـُيوَحىـإليهـقبلـأنـُيؤَمَرـبالتبليغ،ـوبعدـ
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ُأمرـ بالتبليغـيـهذهـاآية،ـولـاـ فُأمرـ ]امدثر:ـ2[،ـ ثانيةـعرـشهرًاـنزلت:ـ﴿ے ۓ﴾ـ

بالنذارةـصارـرسواً.
باهـمنـ النبوةـمتعّلقةـ إنـ ـ:ـ السامـ العزـبنـعبدـ ــومنهمـ العلاءـ منـهناـقالـ
ـفإنزاٌلـمنـاهـأوامَرـ ـالرسالة ـأما ـبربه، ـبالتعليمـعلًا ـبنـالنبّيـورّبه ـالعاقة ـأي: طرفيها،
ـأماـ ـاإنزال، ـباهـمنـأحدـاأطراف،ـوهو ـفهيـمتعلقٌة ـإىـالناس، ـليبّلغها ـأنبيائه عىـأحِد

ـبالناس. ـالتبليغ،ـوهوـمتعلق الطرفـالثايـفهو
ـاإحاء،ـوالتعليم؛ـأنـامعلوماتـمتعلقٌةـ ـباهـمنـالطرفن: ـفهيـمتعلقة ـالنبوة أما
ـالرسول. ـالنبَيـأفضلـمن ـالعلاء:ـإّن ـالتفصيل،ـومـيقل ـالبابـجاء باهـتعاى،ـومنـهذا
ـباِتباعـ ـبتبليغها،ـوالنبُيـمأموٌر ـيؤمر ـأمورًاـاـيعلُمهاـكثٌرـمنـالناسـوم النبيـيعلم
رعـرسوٍلـَقبَلُه،ـولكنـهلـيعقلـأنـالرسولـالذيـقبَلهـمـُيلِزْمـأتباَعُهـبالّتبليغ؟ـقطعًاـ

ا؛ـأَنـالتبليغـودعوَةـالناسـإىـاحّقـواجٌبـعىـكلـقادر.
إذنـالنبُيـمأموٌرـبالتبليغـمنـهذهـاجهةـعىـاأقل،ـهوـمأمورـبالتبليغـمنـحيثـ

إنهـمأموٌرـباتباعـرِعـَمنـقبله،ـومأموٌرـباتباعـريعةـَمنـقبله.
لوـنظرناـإىـالنبيـمنـحيثـأنهـُأنِزَلتـإليهـمعلوماٌتـخاصةـهيـحقيقةـنبوته،ـ

ـالناس؟ـ ـإىـميع ـبتبليغها هلـهوـمأمور
ماـمعنىـنبي؟ـهوـمنـاإعام:ـأنبأتك،ـأوـأعلمتك،ـأوـمنَبـأ...ـاـجبـعليهـأنـ
ـالنبيـممدـملسو هيلع هللا ىلصـعىـذلكـفقال:ـ ـنَص ـإّياهـسيُدناـجريل،ـوقد ـُيَعِلُمه ـالناَسـكَلـيء يبلغ

ـأعلمـلضحكتمـقليًاـولبكيتمـكثرًا«.ـ »لوـعلمُتمـما
وذلكـكاـوردـيـحديثـمسلٍمـعنـأنسـقال:ـثمـصىـبناـرسوُلـاهـملسو هيلع هللا ىلصـذاتـ
يوم،ـفلاـقىـالصاَةـأقبلـعليناـبوجههـفقال:ـ»أهاـالناس،ـإيـإمامكم،ـفاـتسبقويـ
ـثمـ ـأماميـومنـخلفي«، ـبالقيامـواـباانراف،ـفإيـأراكم ـبالسجود،ـوا بالركوعـوا
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ـلضحكُتمـقليًا،ـولبكيُتمـكثرًا«ـقالوا:ـ ـلوـرأيُتمـماـرأيُت ـبيده، قال:ـ»والذيـنفسـممد
وماـرأيَتـياـرسولـاه؟ـقال:ـ»رأيُتـاجنَةـوالنار«))).ـوهذاـحديثـعظيمـامعنى،ـَمنـ

ـفوائَدـجليلة.ـ ـاستفاد ـفيه تدَبر
ـنبيناـممدـملسو هيلع هللا ىلصـكثرة،ـ ـالناس،ـومعجزاُت ـتدُلـعىـصدقهـعند ـمعجزٌة ـله ـنبٍي وكُل

مذكورةـيـكتٍبـخاصةـتبّنـدائَلـنبوته.ـ
بحث ي تعريف النبي والرسول والفرق بينها: 

ـاأستاذـعبد القاهر البغداديـ)تـ429هـ(: قال
»النبيـيـاللغةـمهموزـوغرـمهموز،ـفامهموزـمأخوذـمنـالنبأـالذيـهوـاخر،ـ
يكونـ أنـ والثاي:ـ بإسقاطـمزته،ـ التخفيفـ أحدما:ـ حتملـوجهن:ـ امهموزـ وغرـ
منـالنَْبَوةـالتيـهيـالّرفعة،ـوهي:ـماـارتفعـمنـاأرض،ـوكذلكـالنباوة:ـماـارتفعـمنـ

اأرض،ـويقال:ـنباـاليُء،ـإذاـارتفع.ـ
فالنبيـعىـهذاـهو:ـالرفيُعـامنزلةـعندـاهـتعاى،ـوالرسولـهو:ـالذيـيتتابعـعليهـ
الوحي،ـمنـَرَسـَلـاللبن،ـإذاـتـتابعـَدُره،ـوكـُلـرسوٍلـهـعـزـوجلـنبٌي،ـوليسـكـُلـ

نبٍيـرسواً.ـ
والفرقـبينها:ـأنـالنبي:ـمنـأتاهـالوحُيـمنـعندـاهـعّزـوجلـونزلـعليهـاملكـ

بالوحي،ـوالرسول:ـمنـيأيـعىـاابتداء،ـأوـبنسِخـبعِضـأحكاِمـريعٍةـقبله«)2).
ـالذيـ ـيـالقول ـالنبيــ ـالرسولـعن ـيذكرـمُيز ـالبغداديـم ـاإمام ـاماَحظـأن ومن
ـبالتبليغ،ـواآخرـيكونـغرـمأمورـبالتبليغ.ـ ـيكونـمأمورًا ـبأّنـأحدما ـللفرقـبينهاــ ذكره

ـاإمامـبركوعـأوـسجودـونحوما،ـ)426(.ـ )))ـكتابـالصاة،ـبابـالنهيـعنـسبق

)2)ـكتابـ»أصولـالدين«،ـص53).
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ولكنهـذكرـأنـالنبيـهو:ـمنـُأوحيـإليهـابتداًءـمنـاهـتعاىـبالوحيـالنازلـإليهـ
عنـطريقـامَلك،ـفأخرجـالوحَيـبامنام،ـومـيشرطـللنبّوةـأنـيكونـالنبيـمأمورًاـبتبليغـ

ماـأوحيـإليه،ـبلـإنـمّردـاإحاءـجعُلهـنبّيًا.ـ
وهذاـاـيستلزمـــكاـهوـظاهرـــأنـالنبيـغُرـمأمورـبالتبليغـمطلقًا،ـوقدـُيؤمرـ

بعدـذلكـأنـيبلغـماـأوحيـإليه،ـوقدـاـيؤمر.
ـبالتبليغـ ـمأمور ـفهلـيمكنـأنـيكونـغَر ـإليه، ـأوحيـبه ـبتبليغـما ـيكنـمأمورًا فإنـم

مطلقاً؟ـ
منـالبدهيـعندـكّلـعالِـمـبالنبواتـواأنبياءـأّنـكَلـمكَلفـــفضاًـعنـكلـ
نبٍيـــيكونـمأمورًاـبتبليغـرسالةـاهـتعاىـبحسبـقدرته،ـوليسـمنـرورةـالتبليغـأنـ

ـبهـإليه. ـاهُـتعاى ـامكَلفـبتبليغهـقدـأوحى يكونـماـيؤمر
ـالنبيـيكونـ ـبتبليغه؟ـاـشكـأّنـكلـمنـعرفـأّن ـالنبُي ـالذيـُيؤمر ـفا وعىـذلك:
متابعًاـلرسالِةـرسوٍلـغِره،ـفإنهـيعلمـعلًاـقاطعًاـأنـالنبيـيكونـمأمورًاـبتبليغـماـُأوحيـ
منـريعةـالرسولـالذيـيتبعه،ـفهوـإذنـمأموٌرـبالتبليغ،ـولكنـاـبتبليغـماـأوحيـإليهـ
ـبتبليغـ ـأي: ـبلـبتبليغـرسالِةـرسولـغره، ــ ـنبيًا ـبه ـالذيـصار عىـسبيلـاخصوصـــوهو
ماـأوحيـإىـرسولـغره،ـاـتبليغـماـأوحيـبهـإليه،ـفيكونـماـُأوحيـبهـإليهـخاّصًاـبه.ـ

فإنـقيل:ـكيفـيكونـماـأوحيـبهـخاّصًاـبه؟ـوماـفائدةـذلك!
فاجواب:ـقدـعرفناـأّنـماـأوحيـبهـأمرانـقطعًا:

ـبلـيتعلقـبعمومـ ـفقط، ـبه ـليسـخاّصًا ـإىـنبيـغره،ـوهذا ـأوحيـبه ـتبليغـما اأول:
الناس.ـ

والثاي:ـعلوٌمـومعارُفـخّصُهـاهـها،ـوهذاـاـمانعـمنهـرعًاـواـعقاً.
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أماـعقًا،ـفهوـواضح،ـوأماـرعًا،ـفإناـنعلمـأنـنبيناـعليهـالصاةـوالسامـقدـ
ـأوحيـ ـبتبليغـبعِضـما ـُأمر ـإليه،ـولكنه ـُأوحيـبه ـما ـبتبليغـميِع ـُيؤمر ـبأموٍر،ـوم أوحيـإليه
ـاإسامية،ـوماـُأمرـبتبليغهـفقدـبّلغهـكاماً،ـوماـسوىـذلكـفهوـ ـالريعة إليه،ـوهذاـهو
خصوٌصـبهـمنـعندـاهـتعاى،ـوقدـجاءتـدائُلـعديدةـتدُلـعىـذلك،ـوسوفـيأيـ

بعُضـماـيدُلـعىـذلكـيـموضعهـإنـشاءـاه.ـ
وأما اإمام أبو عبد اه احليميـرمهـاهـ)تـ403هـ(ـفقدـقال:ـ

»إنـالنبوةـاسمـمشتٌقـمنـالنبأ،ـوهوـاخر،ـإاـأنـامراَدـبهـيـهذاـاموضعـخٌرـ
خاص،ـوهوـالذيـُيلزمـاهـعزـوجلـبهـأحدًاـمنـعباده،ـفُيمّيزهـبإلقائهـإليهـعنـغره،ـ
وُيوقفهـبهـعىـريعتهـباـفيهاـمنـأمٍرـوهي،ـووعٍظـوإرشاد،ـووعدـووعيد،ـفتكونـ
ـ النبوةـعىـهذا:ـاخرـوامعرفةـبالـُمخَراتـاموصوفةـالتيـذكرُها،ـوالنبي:ـهوـامخَرُ

ها.ـ
فإنـانضافـإىـهذاـالتوفيقـأمُرـتبليِغهـإىـالناسـودعائهمـإليه،ـكانـنبّيًاـرسواً،ـ
وإنـُألقيـإليهـماـذكرناـليعملـبهـيـخاّصته،ـومـُيؤمرـبتبليغهـوالدعاءـإليهـكانـنبيًاـومـ

يكنـرسوًا،ـفكلـرسوٍلـنبٌي،ـوليسـكلـنبيـرسواً«))).ـ
ـاحليميـمنـ ـنٌصـريحـيـالفرقـبنـالنبيـوالرسول،ـواإمام ـالكامـمنه وهذا
امتقّدمن،ـبلـهوـأقدمـمنـاإمامـعبدـالقاهرـالبغدادي،ـوقدـاعتمدـاإماُمـالبيهقيـيـ
ـالتعريفـالذيـاختارهـ ـيّرحـهذا ـاحليميـكاـهوـمعلوم،ـوهاـهو كتبهـكثرًاـعىـاإمام
ـالتعريفـواـمناقضَةـبينهـ ـامتأخرينـأيضًا،ـوقدـبّيـنّاـسابقًاـأنهـاـغضاضةـي العديدـمن

ـالريعة. وبنـقواطع

)))ـ»امنهاجـيـشعبـاإيان«ـ)):ـ239).
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وقال اإمام السنوي رمه اه تعاى )ت 895هـ(:

»واـبَدـمنـبيانـمعنىـالنبّي،ـومعنىـالنبوةـرعًا،ـومعنىـالرسولـأيضًا،ـوبيانـ
ـالتساويـوالفرق.ـ ـالوصَفنـمن ماـقيلـي

ـِمنـالنبأـأي:ـاخر،ـوقدـاـ ـيـلغةـَمنـمزــ قالـالقايـعياضـرمهـاه:ـالنبّوةــ
ُهمزـتسهيًا،ـفسميـالنبيـــعىـهذاـــنبّيًاـبمعنى:ـأنـاهـتعاىـأطلعهـعىـغيبهـوأعلمهـ
أنهـنبٌي،ـفنبٌي:ـ»فعيٌل«ـبمعنىـ»مفعول،ـأي:ـُمنَـبـأ«،ـأوـبمعنىـ»فاعل«ـأيـُخٌرـعنـاهـ

ـبهـوأطلعهـعليه.ـ ـبعثه ـبا تعاى
وعندـمنـمـهمز:ـمنـالنَْبَوةـأي:ـماـارتفعـمنـاأرض،ـومعناه:ـامرتبةـالريفة،ـ

فالنبيـلهـمرتبٌةـريفةـمنيفةـعندـمواه،ـفالوصفانـمؤتلفان.ـ
نادرًا،ـ الـُمرَسل،ـومـيأتـ»فعول«ـبمعنىـ»مفعول«ـإاـ وأماـالرسول،ـفمعناهـ
وإرساُلهـأمُرـاهـتعاىـبالباغـللخلق،ـواشتقاُقهـمنـالتتاُبع،ـيقال:ـجاءـالناسـأرسااً:ـ

ـاتباَعه.ـ ـالتبليغ،ـوُألِزَمتـاأمُة ـتكريَر ـُألزم ـبعضًا،ـكأنه ـبعضهم يتبع
ـالنبيـوالرسولـمرادفان.ـ وقيل:

ـباإنذار.ـ ـباأمر ـالرسوُل ـبامعنَينـامتقّدَمن،ـوزاد ـالنبوة ـاجتمعاـي وقيل:
وقيل:ـزادـبمجيئهـبرٍعـمبتدأٍ،ـومنـمـيأِتـبهـفنبٌيـغُرـرسول،ـوإنـُأمرـبالباغـ

واإنذار.ـ
ومذهُبـاأكثرينـأنـكّلـرسولـنبٌي،ـواـعكس«))).

ـالقرايـفقال: ـالسنويـعن ـاإمام ثمـنقل
ـلِـمنـليسـ ـوهوـباطٌل؛ـحصوله ـالوحي، ـأنـالنبّوةـمّرد ـيعتقدـكثٌر »وقالـالقراي:

ـالوسطى«ـص32. ـالعقيدة )))ـ»رح
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ـمعـأنـاهـتعاىـيقول:ـ﴿ڍ  ـبنبّيَتنـعىـالصحيح، بنبٍي؛ـكمريمـوأمـموسى،ـوليستا
ڍ ڌ﴾ـ]مريم:ـ7)[،ـويـمسلم:ـ»بعثـاهـملكًاـلرجلـعىـمدرجتهـكانـخرجـ
لهـيـزيارةـأخـلهـيـاهـتعاى،ـوقالـله:ـإنـاهـُيعلمكـأنهـحبك،ـحبكـأخيكـيـاهـ
تعاى«)))،ـوليستـبنبوة؛ـأّنهاـــعندـامحققنــ:ـإحاُء اه تعاى للبعض بحكٍم إنشائٍي 
ـنبوٌةـ ـفهذه ـتكليٌفـيتصـبهـيـالوقت، ـفهذا ختُص به،ـكقوله:ـ﴿چ چ چ ڇ ڇ﴾،
اـرسالة،ـفلاـنزلتـ﴿ے ۓ﴾ـكانتـرسالًة؛ـلتعُلقـهذاـالتكليفـبغرهـأيضًا،ـفالنبيـ

ـأخُصـُمطلقًا«.ـ ـأيضًا،ـفالرسول ـبذلك،ـوتبليِغهـغَره ُكِلفـباـيُصه،ـوالرسول
وهذاـنقٌلـعزيزـمفيدـقاطعـأوهامـاجَهلةـالذينـتوّمواـأنـمنـيقولـبذلكـفهوـ

ـبجهلهمـوتعُصبهمـهواهم. ضاٌل؛ـعىـماـزعموا
ـالسنوي أيضاً: ـاإمام وقال

»وإناـمرجعـالنبوةـإىـاصطفاءـاهـتعاىـعبدًاـمنـعبيدهـبالوحيـإليه،ـفالنبوة 
بتبليغه  ُأمر  فإن  أو دونه،  بواسطة مَلك،  اه  اختصاٌص بسمـاع وحٍي من  ـ:  ـ عندنا 
فرسالٌة، فامختُص باأول والثاي رسوٌل فقط، وباأول نبٌي،ـفالرسولـإذنـأخُصـمنـ

ـنبيـرسواً.ـ ـنبٌي،ـوليسـكل النبِيـمطلقًا،ـفكُلـرسول
ـبينهاـعمومـوخصوصـبوجٍه،ـفيجتمعانـيـالرسولـ ـبمعنى)2)،ـوقيل: وقيل:ـما
منـالبر،ـوينفردـالنبُيـفيمنـُأوحيـإليهـمنـالبرـومـُيؤمرـبالتبليغ،ـوينفردـالرسوُلـ

ـامائكةـوُبعثـإىـغره.ـ فيمنـُأوحيـإليهـمن

)))ـأخرجهـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـكتابـالرـوالصلةـواآداب،ـبابـيـفضلـاحبـ

يـاه،ـ)38).
)2)ـعلقـالشيخـإساعيلـاحامديـهناـشارحًاـهذاـالقول،ـفقال:ـ»هوـإنسانـأوحيـإليهـبرعـوأمرـ

بتبليغه«.ـاهـ.
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وقيل:ـماـمتباينان،ـوإنـالرسَل:ـهمـأصحابـالكتبـوالرائع،ـوالنبيونـهمـ

ـإليهم«))).ـ ـُيوحى ـأهم ـبالـُمنَزلـعىـغرهمـمع الذينـحكمون
وقالـاإمامـالسنويـيـ»رح أم الراهن«:

»اعلمـأَنـالرسول:ـهوـإنسانـبعثهـاهـتعاىـخلٍقـلُيبلغهمـماـأوحيـإليه،ـوقدـ
ـالسابقة«)2).ـ ـالريعة يُصـبمنـلهـكتابـأوـريعةـأوـنسٌخـلبعضـأحكام

ـإليه«ـفقال: ـأوحي وعلقـالعامة الدسوقيـعىـقوله:ـ»ليبلغهمـما
»أي:ـإىـالرسول؛ـو)ما(ـيـقوله:ـ)ماـأوحيـإليه(ـموصولة،ـفهيـللعموم،ـأي:ـ
كلـماـيوحىـبهـإليه،ـيعني:ـمنـحيثـكونهـمبعوثًاـبهـإليهم،ـفخرجتـاأحكاُمـامأمورـ
بكتاها،ـوامخرـفيها.ـواندفعـماـيقال:ـإنـالرسولـاـيبلغـكَلـماـيوحىـإليه؛ـإذـماـأمرـ

)))ـ»رحـالعقيدةـالكرى«ـص436.ـ

ـالقولـ ـالشيخـإساعيلـاحامديـهناـفقال:ـ»أيـبأحكامـيتصونـهاـيـأنفسهم،ـوانظرـهذا علق ـ
ـبالنبيـوالرسول،ـوكذاـقالـيـحقـغره:ـ﴿يث  ـالتنزيل ـاهـي ـأنـسيدناـممدًاـملسو هيلع هللا ىلصـقدـوصفه مع

ـاهـ. ـالتنزيلـمنـاجتاعها«. ـيدافعـماـي ـبالتباين حج مج﴾ـ]مريم:ـ)5[،ـفالقول
ـالدسوقيـيـحاشيتهـ ـاإمام ـنبه ـالكتبـالعلميةـص)23،ـسنةـ)200،ـوقد )2)ـكذاـيـامطبوعـيـدار

ـالكتاب،ـوالعبارةـفيهاـغرـذلك،ـفقالـيـحاشيتهـعليه: ـأخرىـمن ـنسخة ـتوجد ـأنه عليهـعى
»إذاـعلمتـذلكـفقولـالشارح:ـ)وقدـيصـبمنـلهـريعةـوكتابـأوـنسخ...ـإلخ(،ـإشارةـ ـ

للقولنـامقابلنـللمعتمد.ـ
وهذاـعىـنسخةـالواوـيـ»ريعة«،ـو»أو«ـيـ»نسخ«،ـويـنسخة:ـ»بمنـلهـكتابـأوـريعة«،ـ ـ
بــ»أو«ـيـااثنن،ـفيكونـامقابلـللمعتمدـثاثةـأقوال:ـاأول:ـاـبدـيـالرسولـأنـيكونـلهـ
كتابـفقط،ـوالثاي:ـاـبَدـأنـيكونـلهـريعةـفقطـسواءـكانـناسخةـلريعةـمنـقبلهـأمـا،ـ
والثالث:ـاـبَدـأنـيكونـلهـريعةـناسخةـلريعةـمنـقبله.ـواعرضتـهذهـالنسخةـالتيـفيهاـ
ـلهـريعٌة؛ـ ـأنـيكون ـبَد ـقولنا:ـا ـالثاثةـهوـعنـامعتمد؛ـأن ـاأقوال ـبأنـأحد ـأوـيـاموضعنــ ـ

ـاهـ. ـامعتَمد«. هوـعُن
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ـيؤمرـ ـيقتيـأنه ـاموصولة ـبـ»ما« ـبتبليغه،ـوالتعبر ـاـيؤمر ـأوـكانـمنـخواّصهــ بكتانهــ
ـاحيثيةـمعترـيـالكام،ـواـشكـأنـماـ ـقيد ـأن ـيوحىـإليه،ـوحاصلـالدفع: بتبليغـكّلـما

ـمأموٌرـبتبليغـميعه.ـ ـبهــ ـمنـحيثـكونهـمبعوثًا يوحىـإليهــ
ـالتعريف.ـ ـالغائية،ـوليسـمنـمام ـللعلة ـبه ـأشار ـإلخ( وقوله:ـ)ليبلغهم..

ـالنبي: فهو إنسان أوحي إليه برع أمر بتبليغه أم ا. فالنبيـأعُمـمنـالرسولـ وأما
مطلقًا، هذا هو امعتمد. ومقابلهـقوان:ـ

اأول:ـأنـالرسول:ـإنسانـأوحيـإليهـبرعـوكانـلهـكتاب،ـفاـبَدـيـالرسولـ
منـالكتابـوالريعة،ـواـيلزمـمنـكونهـلهـكتابـأنـيكونـلهـريعة؛ـاحتالـأنـ
قليلٌةـوالرسلـكثرٌة،ـ الكتبـ بأنـ القولـ الكتابـمواعَظ.ـواعرضـهذاـ ماـيـ يكونـ

فكيفـيشرطـيـالرسولـأنـيكونـلهـكتاب؟
ـلهـكتاب،ـوإماـ ـأنـيكون ـإما ـأمرين: والقول الثايـيقول:ـاـبَدـيـالرسولـمنـأحد
أنـتكونـلهـريعةـناسخةـلريعةـمنـقبله؛ـفإذاـنزلتـالتوراةـعىـموسى،ـوأوحيـإىـ
ـناسخةـ ـتكنـريعته ـينزلـعليهـكتاٌب،ـوم ـبتبليغـأحكامها،ـوم نبيـمنـبنيـإرائيلـمثًا

لريعةـموسى،ـفاـيكونـرسواً«.
ـالتعريفـامعتمد،ـ ـالتعريفـهو ـبأنـهذا ـاهـتعاىـيّرح ـالدسوقيـرمه فالعامة

كاـّرحـبذلكـغرهـمنـالعلاء.ـ
ـالعلاءـ ـالتيـذكرها ـوهيـعينُها ـاأخرىـللفرقـبنـالنبيـوالرسول، وذكرـاأقواَل

السابقون.
وامرادـمنـقوهم:ـبالتبليغـأي:ـتبليغـماـأوحيـبهـإليهـمنـجهةـكونهـمبعوثًا،ـفلوـ
أوحيـإىـالنبيـبأمورـومـيكنـمبعوثًاـها،ـفليسـمأمورًاـبتبليغها،ـوكذلكـلوـأوحيـإىـ
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ـإنـكلـماـ ـالعلاء: ـتبليغها،ـولذلكـيقول ـبتبليغها،ـفاـجبـعليه ـيؤَمر ـبأمورـوم الرسول

ـيكتمـمنهـشيئًا.ـ ـبتبليغه،ـوم ـبتبليغهـفقدـقام ـالرسول أمر
والنبيـــمنـحيثـهوـنبٌيـــليسـمعترًاـفيهـكونهـمبعوثًا،ـبلـكونهـمنّبـًأ،ـفاـ
يشرطـيـالنبيـــمنـهذهـاجهةـــأنـيؤمرـبالتبليغـأوـاـيؤمر،ـولذلكـيقولـالعلاءـيـ
ـبتبليغه«،ـوهذاـاـ ـيؤمر ـيقول:ـ»وم ـأوـا«،ـوبعضهم ـبتبليغه ـأمر بعضـتعبراهم:ـ»سواء
يستلزمـمطلقًاـأنهـغرـمأمورـبالتبليغـمطلقًاـأّيـأمرـمنـأمورـالدين،ـولكنهـيستلزمـأنهـ
ـبتبليغـريعِةـرسوٍلـقبله.ـ ـيكونـمأمورًا ـإليه،ـولكنهـقد ـبه ـأوحي ـلِـا ـبالتبليغ غرـمأمور

ـاهـتعاى.ـ ـالنقواتـالتيـننقلهاـقريبًاـبإذن ـاأمرـفوقـذلكـي وسيتضحـهذا
ـبالتضليلـ ـباحكمـعليهم ـاستنكرـعىـالعلاءـوقام ـتتعّجبـبعدـذلكـِمَْن ولكـأن
ـقدَره،ـواعرفـبجهله،ـ ـالتزم ـأنه ـقالوه،ـولو ـقدرتهـعىـفهمـما والتشنيعـبجهالته،ـولعدم
فلمـيتعرضـهمـلِـاـوقعـيـالغلطـعليهم،ـوالعلاُءـــكاـقالـالنبيـعليهـالسامـــهمـ

ـاأنبياء))). ورثة
وقال العامة عبد السام بن إبراهيم اللقايـ)تـ078)هـ(ـيـتعريفـالنبوة:

ـبحكمـرعيـتكليفٍي،ـسواءـ ـاهـتعاىـإنسانـعاقلـحٍرـذكر ـإحاء »وهيـرعًا:
ـنسخـلرعـمنـ ـأمـا،ـكانـله ـأمـا،ـكانـمعهـكتابـأمـا،ـكانـلهـرعـمتجدد ـبتبليغه أمره

)))ـأخرجهـأبوـداودـيـ»سننه«ـمنـحديثـأيـالدرداءـريـاهـعنه،ـكتابـالعلم،ـبابـاحثـعىـ

طلبـالعلم،ـ)3643(.ـوالرمذيـيـ»سننه«،ـكتابـالعلم،ـبابـماـجاءـيـفضلـالفقهـعىـ
العبادة،ـ)2682(.ـوابنـماجهـيـ»سننه«،ـبابـفضلـالعلاءـواحثـعىـطلبـالعلم،ـ)223(.ـ
وقالـالرمذي:ـواـنعرفـهذاـاحديثـإاـمنـحديثـعاصمـبنـرجاءـبنـحيوةـوليسـهوـ
ـاحديثـعنـعاصمـ ـيرويـهذا ـااسناد،ـوإنا ـبنـخداشـهذا عنديـبمتصلـهكذاـحدثناـممود
ابنـرجاءـبنـحيوةـعنـالوليدـبنـميلـعنـكثيـرـبنـقيسـعنـأيـالدرداءـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـوهذاـ

أصحـمنـحديثـممودـابنـخداشـورأيـممدـبنـإساعيلـهذاـأصح.
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قبلهـأوـبعضهـأمـا،ـوكذاـالرسالةـإاـيـاشراطـالتبليغ؛ـفإنهـاـبَدـمنهـيـمفهومها«))).
وتأّمْلـــبتفُهمـــماـذكرهـمنـالفرقـبنـالنبيـوالرسول،ـوحاصله:ـعنـماـنقلناهـ
عنـالعديدـمنـالعلاءـقبله،ـوهوـأنـالتبليغـليسـداخاًـيـماهيةـالنبي،ـفهوـيكونـنبيًاـ

سواءـُأمرـبالتبليغـأوـا،ـبخافـالرسول.ـ
وقالـاإمام اماورديـ)تـ450هـ(ـيـ»أعام النبوة«:

فصل: الفرق بن اأنبياء والرسل:
فأماـالفرقـبنـاأنبياءـوالرسل،ـفقدـجاءـهمـاـالقرآنـمعًاـومفصاًـبقولـاهـ

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ  تعاى:ـ
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ـ]احج:ـ52[.

ـالعلمـيـاأنبياءـوالرسلـعىـقولن: واختلفـأهُل
أحدما:ـأنـاأنبياءـوالرسـلـواحد،ـفالنبيـرسول،ـوالرسولـنبي،ـوالرسولـ
مأخوٌذـمنـحُملـالرسالة،ـوالنبيـمأخوذـمنـالنبأـــوهوـاخر،ـإنـُهـمزـــأنهـُخبِـٌرـ
عنـاهـتعاى،ـومأخوذـمنـالنبوةـــإنـمـهمزـــوهوـاموضعـامرتفع،ـوهذاـأشبه؛ـأنـ

ممدًاـملسو هيلع هللا ىلصـقدـكانـُياطبـها.
والقول الثاي:ـأهاـيتلفان؛ـأنـاختافـاأساءـيدُلـعىـاختافـامسّميات،ـ
ـواختلفـ ـأنبياء، ـومـيسموا ـولذلكـُسّميتـامائكةـُرسًا ـمنـالنبي، والرسولـأعىـمنزلًة

منـقالـهذاـيـالفرقـبينهاـعىـثاثِةـأقاويَل:
أحدها:ـأنـالرسول:ـهوـالذيـتنـزلـعليهـامائكةـبالوحي،ـوالنبي:ـهوـالذيـ

يوحىـإليهـيـنومه.

ـالكتبـالعلميةـسنةـ)200. ـالتوحيد«،ـص220،ـمنـطبعةـدار )))ـ»إحافـامريدـرحـجوهرة
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والقول الثاي:ـأنـالرسول:ـهوـامبعوثـإىـأمة،ـوالنبي:ـهوـامحدثـالذيـاـ

ُيبعثـإىـأمة.ـقالهـقطرب.
والقول الثالث:ـأنـالرسول:ـهوـامبتدئـبوضعـالرائعـواأحكام،ـوالنبي:ـهوـ

ـاجاحظ«))).ـ الذيـحفظـريعةـغره.ـقاله
وقالـاإمامـالتفتازايـيـ»رح امقاصد ي علم الكام«:

»امبحثـاأول: النبي: إنساٌن بعثه اه لتبليغ ما ُأوحي إليه، وكذا الرسول،ـوقدـ
َضـباـوردـيـحديٍثـ ُيَُصـبَمْنـلهـريعٌةـوكتاب،ـفيكونـأخَصـمنـالنبِي،ـواعُرِ
منـزيادةـعددـالرسلـعىـعددـالكتب،ـفقيل:ـهوـَمنـلهـكتاٌبـأوـنسٌخـلبعضـأحكامـ

ـالسام.ـ ـالسابقة،ـوالنبُيـقدـيلوـعنـذلكـكيوشعـعليه الريعة
ويـكامـبعضـامعتزلة:ـأّنـالرسول:ـصاحُبـالوحيـبواسطةـاملك،ـوالنبّي:ـ

هوـامخرـعنـاهـتعاىـبكتاب،ـأوـإهام،ـأوـتنبيهـيـامنام«)2).ـ

)))ـ»أعامـالنبوة«ـللاورديـ)):ـ70).

)2)ـ»رحـامقاصدـيـعلمـالكام«ـللتفتازايـ)2:ـ73)(،ـوهيـالطبعةـامصورةـعنـطبعةـمطبعةـ

ـالعامةـ ـباآستانةـسنةـ305)هـ،ـوقالـاإمام ـالعامرة ـاخافة ـأفنديـالبسنويـيـدار احاجـمرم
ـالتفتازايـهناك: السعد

ـالسادس:ـيـالسمعيات.ـ »امقصد ـ
وفيهـفصولـأربعة:ـمباحثـالنبوة،ـومباحثـامعاد،ـومباحثـاأساءـواأحكامـوماـيايمها،ـ ـ

ومباحثـاإمامة.ـ
ـالنبوة.ـ ـالفصلـاأول:ـي قال: ـ

ـمنـالنَـْبوةـ ـمأخوذًا ـفإْنـكانـ»النبُي« ـإىـاخَْلِق، ـمنـاحِق ـمباحث،ـوهو:ـكونـاإنسانـمبعوثًا وفيه ـ
وهوـاارتفاع؛ـلعلوـشأنهـواشتهارـمكانه،ـأوـمنـالنبيـبمعنىـالطريق؛ـلكونهـوسيلةـإىـاحقـ
تعاى،ـفالنبوةـــعىـاأصلـــكاأبوة،ـوإنـكانـمنـالنبأ،ـوهوـاخر؛ـإنبائهـعنـاهـتعاى،ـفعىـ

ـاهـ. ـاإدغامـكالـُمرّوة«. قلبـاهمزةـواوًا،ـثم
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ـاأعامـجهودًاـعظيمةـيـفهِمهاـواستنباطـالفرقـ ومنـاآياتـالتيـبذلكـالعلاء

تعاى:ـ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  قولهـ منها،ـ النبيـوالرسولـ بنـ
ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ڻ ڻ ڻ﴾ـ]احج:ـ52[.
ـالكبر«: ـالرازيـيـ»التفسر ـاإمام قال

ـقولهـتعاى:ـ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  »أما
گ ڳ﴾ـ]احج:ـ52[،ـففيهـمسائل:

امسألةـاأوى:ـمنـالناسـمنـقال:ـالرسول:ـهوـالذيـُحِدثـوُأرسل،ـوالنبُي:ـ
هوـالذيـمـُيرسل،ـولكنهـُأهمـأوـرأىـيـالنوم.

ـالناسـمنـقال:ـإَنـكَلـرسولـنبٌي،ـوليسـكلـنبيـيكونـرسواً،ـوهوـقولـ ومن
الكلبيـوالفراء.

ـنبٍيـرسول،ـواـفرقـبينها،ـواحتجواـعىـ ـنبٌي،ـوكل وقالتـامعتزلة:ـكُلـرسول
ـاأولـبوجوه: ـالقول فساد

أحدها:ـهذهـاآية؛ـفإهاـداّلٌةـعىـأنـالنبيـقدـيكونـمرسًا،ـوكذاـقولهـتعاى:ـ
﴿ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴾ـ]اأعراف:ـ94[.

وثانيها:ـأنـاهـتعاىـخاطبـممدًاـمرةـبالنبي،ـومرةـبالرسول؛ـفدلـعىـأنهـاـ
ـامنافاُةـحاصلة. ـاأول ـالقول ـبنـاأمرين،ـوعى منافاة

ـالنبين. ـأنهـخاتم ـنّصـعى ـأنهـتعاى وثالثها:
ورابعها:ـأنـاشتقاقـلفظـ»النبي«ـإماـمنـالنبأـــوهوـاخرـــأوـمنـقوهم:ـنبأ،ـإذاـ

ـالرسالة. ـبَقبول ـإا ارتفع.ـوامعنَيانـاـحصان
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ـاآيُةـداّلٌةـ ـالثاي)))ـفاعلمـأنـشيئًاـمنـتلكـالوجوه)2)ـاـُيبطله،ـبلـهذه ـالقول أما
عليه؛ـأنهـعطفـالنبيـعىـالرسول،ـوذلكـيوجبـامغايرة)3)،ـوهوـمنـبابـعطفـ

العاّمـعىـاخاص)4).
وقالـيـموضعـآخـر:ـ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ـ]الزخرف:ـ6[ـوذلكـ
يدُلـعىـأنهـكانـنبيًاـفجَعلهـاهـُمرَساً،ـوهو يدُل عى قولنا)5)،ـوقيلـلرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ
كمـامرسلون؟ـفقال:ـ»ثاثـمئةـوثاثةـعرة«.ـفقيل:ـوكمـاأنبياء؟ـفقال:ـ»مئةـألفـ

ـالغفر«)6).ـ ـاجم ـألفًا، وأربعةـوعرون
)))ـوهوـقولـمنـقال:ـكلـرسولـنبيـوليسـكلـنبيـرسواً.

ـامعتزلة. ـالتيـذكرها ـالوجوه ـأي: (2(

)3)ـأي:ـيوجبـامغايرةـاـالتناي،ـواـيصححـالرادفـكاـقالـامعتزلة.ـفاإمامـالرازيـيقول:ـإنـ

ـبالرادف. ـامعتزلة اآيةـتدُلـعىـإفسادـقول
)4)ـأي:ـإنـالعاقةـبنـالنبيـوالرسولـهيـعاقةـالعامـواخاصـامطلق،ـكاـقررهـاإمامـالسنويـ

ـاأقوالـسابقًا. وغره،ـوقدـتبنـلكـباـنقلناهـلكـمن
)5)ـيعنيـأنـاإمامـالرازيـيتارـأنـكلـرسولـنبي،ـوليسـكلـنبيـرسواً،ـوهوـقولـاجمهورـكاـ

ـيأي. ـبينهاـفيا ـالفرق ـأنـحقق ـيريد تعلم.ـولكنه
ـبلفظـطويل. )6)ـأخرجهـأمدـيـ»مسنده«ـمنـحديثـأيـذرـريـاهـعنه،ـ)546)2(،ـ)35:ـ432(.

ولفظه:ـأتيتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـوهوـيـامسجدـفجلستـفقال:ـياـأباـذرـهلـصليتـقلت:ـاـقال:ـ ـ
ـباهـمنـرـشياطنـاإنسـواجنـ ـتعوذ ـذر ـأبا ـيا ـفقمتـفصليتـثمـجلستـفقال: قمـفصلـقال:
قالـقلتـياـرسولـاهـولإنسـشياطنـقال:ـنعمـقلتـياـرسولـاهـالصاةـقال:ـخرـموضوعـ
منـشاءـأقلـومنـشاءـأكثرـقالـقلتـياـرسولـاهـفاـالصومـقالـفرضـمزئـوعندـاهـمزيدـ
قلتـياـرسولـاهـفالصدقةـقالـأضعافـمضاعفةـقلتـياـرسولـاهـفأهاـأفضلـقالـجهدـمنـ
مقلـأوـرـإىـفقرـقلتـياـرسولـاهـأيـاأنبياءـكانـأولـقالـآدمـقلتـياـرسولـاهـونبيـكانـ
قالـنعمـنبيـمكلمـقالـقلتـياـرسولـاهـكمـامرسلونـقالـثاثـمئةـوبضعةـعرـمًاـغفرًاـ
وقالـمرةـمسةـعرـقالـقلتـياـرسولـاهـآدمـأنبيـكانـقالـنعمـنبيـمكلمـقلتـياـرسولـاهـ

أياـأنزلـعليكـأعظمـقالـآيةـالكريـ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ـ]البقرة:ـ255[.
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إذاـثبتـهذاـفنقول:ـذكرواـيـالفرقـبنـالرسولـوالنبيـأمورًا:

أحدها:ـأنـالرسولـِمنـاأنبياء:ـَمنـمعـإىـامعجزةـالكتاَبـامنزلـعليه،ـوالنبُيـ
غرـالرسول:ـمنـمـينزلـعليهـكتاب،ـوإناـُأمرـأنـيدعَوـإىـكتاِبـَمنـقبَله.

والثاي:ـأنـمنـكانـصاحَبـامعجزةـوصاحَبـالكتابـونسَخـرعـمنـقبله؛ـ
ـالرسول)2). ـالنبُيـغُر ـاخصال؛ـفهو ـالرسول)))،ـومنـمـيكنـمستجمعًاـهذه فهو

)))ـأي:ـإنـأصحابـالقولـالثايـيزيدونـــيـرطـالرسولـعنـأصحابـالقولـاأولــ:ـأنهـجاءـ

بنسخـرسالةـمنـقبله.
)2)ـتاحظـمنـهذا:ـأنـأصحابـالقولنـاتفقواـعىـأنـماـيميزـالنبي،ـوقدـذكرهـاإمامـالرازيـ

رمهـاهـتعاى،ـبقولهـيـاأول:ـ»والنبيـغرـالرسول:ـمنـمـينزلـعليهـكتابـوإنا أمر أن يدعو 
إى كتاب من قبله«.

ـإىـ ـيدعو ـالنبّي ـاتفقـعىـأن ـإنـكليها ـأي: ـإىـكتابـمنـقبله«. ـأنـيدعو ـأمر وتأملـيـقوله:ـ»وإنا ـ
كتابـمنـقبله،ـفالنبي يكون مأمورًا بالتبليغ لِـا أوحي به إى رسوٍل غره.

وعىـالقولـبأنـالكتابـهوـالريعةـمطلقًا،ـوليسـمنـالرورةـأنـينزلـمعهـكتابـلهـاسمـ ـ
كالقرآنـوالزبورـواإنجيل.

البيضاويـيـ التسليمـبأنـالعاقةـالعمومـامطلقـــاإمامـ بينهاـــبعدـ الفرقـ فممنـقالـهذاـ ـ
»تفسره«،ـفقدـقالـ)4:ـ33)(:

اهـبريعةـمددةـ بعثهـ منـ الرسول:ـ ]احج:ـ52[ـ »﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾ـ ـ
ـبنـ ـبنيـإرائيلـالذينـكانوا ـلتقريرـرعـسابق،ـكأنبياء ـالناسـإليها،ـوالنبيـيعمهـومنـبعثه يدعو

ـأمتهـهم. ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـعلاَء ـالسام،ـولذلكـشبه موسىـوعيسىـعليهم
ـألفـ ـ»مئة ـفقال: ـالصاةـوالسامـسئلـعنـاأنبياء ـأَنهـعليه ـمنـالرسول،ـويـدُلـعليه ـأعُم فالنبـُي ـ

ـالرسلـمنهم.ـقال:ـ»ثاثـمئةـوثاثةـعرـّمًاـغفرًا«. وأربعةـوعرونـألفًا«.ـقيل:ـفكم
ـالرسول:ـمنـاـكتابـله. ـامعجزةـكتابًاـمنزاًـعليه،ـوالنبيـغر ـالرسول:ـمنـمعـإى وقيل: ـ

ـاهـ. ـامنام«. ـإليهـي ـاملكـبالوحي،ـوالنبي:ـيقالـلهـومنـيوحى ـالرسول:ـمنـيأتيه وقيل: ـ
ـذكرهـاإمامـالبيضاويـإنـشاءـاه.ـوناحظـأنـاإمامـالبيضاويـ وسوفـيأيـكامـمستقلـعىـما ـ

ـالرازي. ـاإمام ـالذيـاختاره قدـضّعفـالقول
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وهؤاءـيلزمهمـأنـاـجعلواـإسحاقـويعقوبـوأيوبـويونسـوهارونـوداودـ

وسليانـرسًا؛ـأهمـماـجاؤواـبكتابـناسخ))).
والثالث:ـأنـمنـجاءهـاملكـظاهرًاـوأمرهـبدعوةـاخلق؛ـفهوـالرسول،ـومنـمـ
يكنـكذلكـبلـرأىـيـالنومـكونهـرسواًـأوـأخرهـأحٌدـمنـالرسلـبأنهـرسولـاه؛ـفهوـ

النبيـالذيـاـيكونـرسواً،ـوهذاـهوـاأَوى«.ـاهـ)2).

ـأنـيكونـناسخًاـ ـإنـمنـاشرطـفيه ـفقال: ـالرسول، ـالرازيـعىـالقولـالثايـيـمييز )))ـاعرضـاإمام

ـالذينـذكرهمـاإمامـ ــ ـالرسلـعليهمـالصاةـوالسام ـفيلزمهمـأنـاـيكونـهؤاء لرعـمنـقبله،
الرازيـــرساً.ـ

ـالكبر«ـللرازيـ)23:ـ43). )2)ـ»التفسر

ومنـقالـهذاـالقولـاإمامـالبغويـيـ»تفسره«ـ)3:ـ293(: ـ
ـبالوحيـعيانًا،ـ﴿ک  ـالذيـيأتيهـجريل ـاهـتعاى:ـ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ـوهو: قال ـ

ک﴾ـوهو:ـالذيـيكونـنبوتهـإهامًاـأوـمنامًا،ـوكلـرسولـنبي،ـوليسـكلـنبيـرسواً«.ـاهـ.
فاإمامـالبغويـإذنـخالفـمنـخالفـبالرادف،ـوقائٌلـهذاـالفرقـالذيـاختارهـاإمامـالرازي،ـ ـ

ـالبغويـمـينَصـعىـماـلوـأخرهـبنبوتهـرسوٌلـغره. ـاإمام ولكن
ـالذيـ ـفقال:ـ»﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾،ـوهو: ـالواحديـيـتفسره ـاإمام ـأيضًا وقالـبه ـ
ـاهـ. ـإهامًاـومنامًا«. ـنبوته ـالذيـتكون ـبالوحيـعيانًا،ـ﴿ک ک﴾ـوهو: ـالسام يأتيهـجريلـعليه

ـالقولـفقالـيـ»تفسره«ـ)7:ـ30(:ـ ـالثعالبُيـأيضًاـهذا واختار ـ
عيانًاـوشفاهًا،ـ﴿ک  بالوحيـ يأتيهـجرئيلـ الذيـ »﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ـوهو:ـ ـ

ـاهـ. ـالذيـتكونـنبّوتهـإهامًاـأوـمنامًا«. ک﴾ـوهو:
النبيـوالرسول:ـأنـكليهاـمأمورـ ظاهرـهذاـالقولـالذيـاختارهـاإمامـالرازيـيـالفرقـبنـ ـ
بالتبليغ،ـواـيشرطـيـأحدماـأنـيكونـمعهـكتابـأوـرعـأوـنسٌخـلبعضـرعـمنـقبله،ـبلـ
الضابطـيـمييزـالرسولـعنـالنبيـــعندهــ:ـأنـمنـجاءهـالوحيـظاهرًاـــأي:ـعيانًاـــيـحالةـ
ـأنهـ ـفهوـرسول،ـومنـرأىـيـالنوم ـاخلقـإىـاهـتعاى؛ ـبدعوة ـأنهـمأمور الصحوـاـالنوم،ـوأخره
ـفهوـنبيـاـرسول.=ـ ـاخلقـإىـاهـتعاى؛ ـبدعوة ـأّنهـرسولـوأمره ـالرسلـغَره ـأحُد رسولـأوـأخره
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ـالرازيـينفيـالقولـبالرادف،ـوهوـيؤكدـأيضًاـعىـأنـمنـفرقـبنـ إذنـفإنـاإمام
ـأوحيـبهـ ـبتبليغـما ـيؤمر ـبالتبليغـلرسالةـرسولهـغره،ـوم النبيـوالرسولـبأنـالنبيـمأمور
ـاأمرـغلطًاـجهله،ـواعترـ ـامعترين،ـخافًاـمنـفهم ـالعلاء ـأقوال ـأحد إليهـخاصة،ـفهذا
ـالذيـأوحيـإليهـ ـالنبيـهو ـالقولـبأن ـالسنة.ـوبقي منـقالـبذلكـخارجًاـعنـأقوالـأهل

يـامنام،ـفهذهـهيـاأقوالـالثاثةـالتيـذكرهاـاإمامـالرازي))).
ويفهمـمنـذلكـكلهـأنهـاـأحدـقالـإنـالنبيـغرـمأمورـبالتبليغـمطلقًا،ـاـإىـماـ

أوحيـإليهـواـإىـماـأوحيـإىـغره.ـ
ـالسعودـيـ»تفسره«: ـأبو ـالعامة وقال

»﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾ـ]احج:ـ52[ـالرسول:ـمنـبعثـهـاهـ
تعاىـبريعةـجديدةـيدعوـالناسـإليها،ـوالنبي:ـيعُمهـوَمنـبعثهـلتـقريرـريعةـسابقة،ـ
كأنبياءـبنيـإسـرائيلـالذينـكانواـبنـموسىـوعيسىـعليهمـالصاةـوالسام؛ـولذلكـ

ـالرسول. شّبهـملسو هيلع هللا ىلصـعلاَءـأمتهـهم؛ـفالنبُيـأعُمـمن
ـقيل:ـ ـ»مئةـألفـوأربعةـوعرونـألفًا«. ـفقال: ـأنهـملسو هيلع هللا ىلصـُسئلـعنـاأنبياء. ويدلـعليه

ـالرسلـمنهم؟ـفقال:»ثاثـمئةـوثاثةـعرـّمًاـغفرًا«. فكم

ـأغربـاأقوال،ـويقتيـأنـبعضـ ـ»وهذا ـفقال: ـالقولـيـ»تفسره« ـاألويـهذا ـالعامة وقدـرَد ـ=
اأنبياءـعليهـالسامـمـيوحـإليهـإاـمنامًاـوهوـبعيد،ـومثلهـاـيقالـبالرأي«.ـاهـ.ـوسيأيـهذاـ

النقلـقريبًا.
)))ـوقدـذكرـهذهـاأقوالـالثاثةـالسمعايـيـ»تفسره«ـ)3:ـ447(ـفقال:

ـالرسول:ـ ـفقال: ـبينها؛ ـفقالـبعضهم:ـماـسواء.ـوفّرقـبعُضهم ـالكامـيـالرسولـوالنبي؛ »وأما ـ
هوـالذيـيأتيهـجريلـعليهـالسامـبالوحي،ـوالنبي:ـهوـالذيـيأتيهـالوحيـيـامنامـأوـيلهمـ
ـالذيـُبعثـعىـريعةـغرهـ ـالذيـلهـريعةـحفظها،ـوالنبي:ـهو ـالرسول: إهامًا.ـومنهمـمنـقال:

ـاهـ. ـنبيـبرسول«. ـنبي،ـوليسـكل فيحفظها.ـوقدـقالوا:ـكلـرسول
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وقيل:ـالرسول:ـمنـمعـإىـامعجزةـكتابًاـمنزاًـعليه،ـوالنبُيـغرـالرسول:ـَمنـ

اـكتاَبـله.
وقيل:ـالرسول:ـمنـيأتيهـاملكـبالوحي،ـوالنبي:ـُيقالـلهـولِـمنـُيوحىـإليهـيـ

ـاهـ))). امنام«.
ويمكنـأنـُيفهمـمنـكامهـأنـامقصودـبالريعة:ـماـيعمـالكتابـوسواه،ـوإنـمـ

ـالكتابـفهوـأخُص. ـاسٌمـكالتوراةـواإنجيلـوالقرآن،ـوأما يكنـله
ومـيذكرـأبوـالسعودـقيَدـالنسخـيـالقولـالثاي،ـبخافـاأول؛ـفإنهـذكرهـكاـ
ُيفهمـمنـقوله:ـ»ريعةـجديدة«،ـغرـأنهـقدـيقال:ـإنـكلمةـ»جديدة«ـاـتدُلـفقطـعىـ
النسخ،ـبلـتصدقـأيضًاـفياـلوـُأرسلـإىـقومـمـُيرسلـإليهمـأحٌدـمنـاأنبياءـوالرسل،ـ

ـناسخة.ـ ـأها فتكونـريعُتهـجديدةـواـيصُدقـعليها
فاجواب:ـإنـهذاـيصُحـلوـسّلمناـأنهـيوجدـقوٌمـمـُيرسلـإليهمـاهُـتعاىـرسواً.ـ
فاحاصلـمنـذلك:ـأنـكلـريعةـجديدةـفهيـاـبَدـأنـتكونـناسخًةـلِـاـسَبَقهاـ

أوـبعِضـماـسبقها.ـواهـأعلم.
وناحظـأنـالعامةـأباـالسعودـقدـضّعفـالقوَلـالذيـاختارهـاإماُمـالرازي.ـ

وقالـاإمامـالقرطبيـيـ»تفسره:ـاجامعـأحكامـالقرآن«ـ)2):ـ80(:
ـاآيةـمشكلةـمنـجهتن؛ ـالعلاء:ـإنـهذه قال

ـاأنبياءـصلواتـاهـعليهمـفيهمـمرسلونـوفيهمـغرـ إحداما:ـأنـقوماـيرونـأن
مرسلن.ـ

وغرهمـيذهبـإىـأنهـاـجوزـأنـيقالـنبيـحتىـيكونـمرسا؛ـوالدليلـعىـصحةـ

)))ـ»تفسرـأيـالسعود«ـ)6:ـ3))).
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ـأرسلناـمنـقبلكـمنـرسولـواـنبيـفأوجبـللنبيـملسو هيلع هللا ىلصـالرسالة،ـوأنـ ـقولـتعاىـوما هذا

معنىـنبيـأنبأـعنـاهـعزـوجلـومعنىـأنبأـعنـاهـعزـوجلـاإرسال))).
ـإليهـ ـالسام ـالذيـأرسلـإىـاخلقـبإرسالـجريلـعليه ـالرسول ـالفراء بعينهـوقال
ـالذيـتكونـنبوتهـإهامًاـأوـمنامًا؛ـفكلـرسولـنبيـوليسـكلـنبيـرسواً. عيانًاـوالنبي

قالـامهدوي:ـوهذاـهوـالصحيحـأنـكلـرسولـنبيـوليسـكلـنبيـرسواً.
وكذاـذكرـالقايـعياضـيـكتابـ»الشفا«؛ـقال:ـوالصحيحـوالذيـعليهـاجُمـ
الغفر:ـأنـكلـرسولـنبيـوليسـكلـنبيـرسواً،ـواحتجـبحديثـأيـذر،ـوأَنـالرسلـ

منـاأنبياءـثاثـمئةـوثاثةـعر،ـأوهمـآدم،ـوآخرهمـممدـملسو هيلع هللا ىلص«.ـاهـ)2).

)))ـولكنـالعطفـيـاآيةـيدلـعىـالتغايرـبينها،ـوإاـانعدمـفائدةـالعطف.ـوقدـذكرناـأنـالقولـ

بالرادفـهوـظاهرـكامـالسعدـالتفتازاي،ـولكنـالنسفيـيـتفسرهـضعفـالقولـبالرادفـ
وقال:ـ»﴿ڈ ڈ ژ ژ﴾ـمنـابتداءـالغايةـ﴿ڑ ڑ﴾ـ﴿ژ﴾ـزائدةـلتأكيدـالنفىـ
البعض:ـ يقولـ ماـ بخافـ والنبيـ الرسولـ بنـ التغايرـ ثبوتـ بنـعىـ دليلـ هذاـ ﴿ک ک﴾ـ
إهمـاـواحد،ـوسئلـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـعنـاأنبياءـفقال:ـ»مئةـألفـوأربعةـوعرونـألفًا«ـفقيل:ـفكمـ
الرسلـمنهم؟ـفقال:ـ»ثاثـمئةـوثاثةـعر«،ـوالفرقـبينها:ـأنـالرسول:ـمنـمعـإىـامعجزةـ
ـإىـريعِةـَمنـقبله.ـوقيل:ـ ـأنـيدعَو ـُأمر ـينزلـعليهـكتاب،ـوإنا ـامنزلـعليه،ـوالنبي:ـمنـم الكتاَب

الرسول:ـواضعـرع،ـوالنبي:ـحافظـرعـغره«.ـاهـ.
ـالدالةـعىـالفرقـبينها: ـاألويـيـتفسرهـ»روحـامعاي«ـ)7):ـ72)(ـذاكرًاـهذه وقالـالعامة ـ
»وعطفـ﴿ک﴾ـعىـ﴿ڑ﴾ـيدلـعىـامغايرةـبينها،ـوهوـالشائع،ـويدلـعىـامغايرةـأيضًاـ ـ
ماـرويـأنهـملسو هيلع هللا ىلصـسئلـعنـاأنبياء،ـفقال:ـ»مئةـألفـوأربعةـوعرونـألفًا«ـقيل:ـفكمـالرسلـ
منهم؟ـقال:ـ»ثاثـمئةـوثاثةـعرةـّمًاـغفرًا«.ـوقدـأخرجـذلكـــكاـقالـالسيوطيـــأمدـ
وابنـراهويهـيـمسندهاـمنـحديثـأيـأمامة،ـوأخرجهـابنـحبانـيـ»صحيحه«،ـواحاكمـيـ
ـابنـاجوزيـأنهـموضوعـوليسـكذلك،ـنعمـقيلـيـسندهـ »مستدركه«ـمنـحديثـأيـذر،ـوزعم

ـاهـ. ـالرسلـثاثـمئةـومسةـعر«. ضعفـُجرـبامتابعة،ـوجاءـيـروايٍة
ـالقرطبي«ـ)2):ـ80). )2)ـ»تفسر
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وقالـالعامةـاألويـيـ»تفسره:ـروحـامعاي«:

ـاهـتعاىـبرعـ ـبعثه ـالرسول:ـذكرـحٌر ـفقيل: واختلفواـهناـيـتفسرـكٍلـمنها)))؛
ـبنيـإرائيلـ ـلتقريرـرعـسابق،ـكأنبياء ـبعثه ـيعمهـومن ـالناسـإليه،ـوالنبُي: ـيدعو جديد

ـالسام.ـ ـبنـموسىـوعيسىـعليهم الذينـكانوا
ـاهـتعاىـإىـقومـبرعـجديدـبالنسبةـإليهم،ـوإنـمـ ـبعثه ـالرسول:ـذكرـحٌر وقيل:
يكنـجديدًاـيـنفسه،ـكإساعيلـعليهـالسام؛ـإذـُبعثـجرهمـأواً،ـوالنبُي:ـيعُمهـومنـ

ُبِعَثـبرعـغرـجديدـكذلك.ـ
وقيل:ـالرسوُل:ـذكرـحٌرـلهـتبليٌغـيـاجملةـوإنـكانـبيانًاـوتفصياًـلرعـسابق،ـ

والنبُي:ـمنـُأوحيـإليهـومـُيؤمرـبتبليٍغـأصاً،ـأوـأعُمـمنهـومنـالرسول.ـ
وقيل:ـالرسولـمنـاأنبياء:ـمنـمعـإىـامعجزةـكتابًاـمنزاًـعليه،ـوالنبيـغرـ

الرسول:ـمنـاـكتابـله.ـ
وقيل:ـالرسول:ـمنـلهـكتـاٌبـأوـنسخـيـاجملة،ـوالنبي:ـمنـاـكتابـلهـواـ

نسخ.ـ
وقيل:ـمنـيأتيهـاملكـعليهـالسامـبالوحيـيقظة،ـوالنبي:ـيقالـلهـولِـمنـُيوحىـ
ـامنامـاـغر؛ـوهذاـأغربـاأقوال، ويقتي أّن بعض اأنبياء عليه السام م يوح  إليهـي

إليه إا منامًا،ـوهوـبعيٌد،ـومثلهـاـُيقالـبالرأي)2).

)))ـأي:ـتفسرـكٍلـمنـلفظـ»النبي«ـو»الرسول«.

)2)ـورباـيشرـاإمامـاألويـهذاـالقولـإىـاإمامـالرازيـوغرهـمنـقالواـباإهامـوامنام،ـوأنتـ

تعلمـأنـاإمامـالرازيـوغرهـــكالبغويـــمـيقولوا:ـإنـالوحيـاـيكونـإىـالنبيـإاـبامنام،ـبلـ
ـيكنـكذلكـبلـرأىـيـ ـالرسولـومنـم ـاخلقـفهو ـبدعوة ـاملكـظاهرًاـوأمره قالوا:ـ»إنـمنـجاءه
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــــــــــــــــ النومـكونهـرسواًـأوـأخرهـأحدـمنـالرسلـبأنهـرسولـاهـفهوـالنبي«.ـاهـ.ــ
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وأنتـتعلمـأنـامشهور:ـأّنـالنبَيـــيـُعرفـالرعـــأعُمـمنـالرسول؛ـفإنه:ـمنـ
أوحيـإليهـسواءـأمرـبالتبليغـأمـا،ـوالرسول:ـَمنـُأوِحَيـإليهـوُأِمَرـبالتبليغ،ـواـيصُحـ
ـبالنبِيـماـ ـأريد ـاخاّص،ـفمتى ـبالعاّمـماـعدا ـُيراد ـباخاّص ـالعاُم ـإذاـقوبل إرادُةـذلك؛ـأّنه
عداـالرسول،ـكانـامرادـبه:ـمنـمـيؤمرـبالتبليغ،ـوحيثـتعّلقـبهـاإرسالـصارـمأمورًاـ
بالتبليغ،ـفيكونـرسواً،ـفلمـيبقـيـاآيةـبعدـتعُلقـاإرسال:ـرسولـونبٌيـُمقابِـٌلـَله،ـ
ُبِعَثـبرعـجديد،ـوبالنبي:ـمنـُبعثـ بالرسول:ـَمنـ ُيراَدـ امقابلةـأنـ فاـُبـَدـلتحقيقـ
لتقريرـرعـمنـقبله،ـأوـيرادـبالرسول:ـمنـبعثـبكتابـوبالنبِي:ـَمنـُبعثـبغرـكتاب،ـ

أوـيرادـنحوـذلكـماـحصلـبهـامقابلةـمعـتعلقـاإرسالـها«.اهـ))).
وْلنُناِقشـاآَنـماـقالهـالعامةـاألويـيـتفسرـاآية،ـفإنهـابتدأـبتقريرـقاعدةـ
ـالنبيـأعُمـ ـالسابقة،ـوهي:ـأن ـالعديدة ـالنقول مشهورةـراجحٍةـبنـالعلاء؛ـكاـعرفناـمن

منـالرسولـمطلقًا.ـ
بَدـأنهـإذاـُذكرـيـمقاٍمـاأنبياُءـوالرسل،ـ ثمـقال:ـإذاـكانـذلكـصحيحًا،ـفاـ
فإنهـنحملـنـفهمـمنـذلكـإرادَةـامعنىـاأعّمـمنـاأنبياء،ـوإرادَةـامعنىـاأخّصـمنـ

الرسل.ـ
وحيثـإنـاآيةـالكريمةـتتكلمـعىـإرسالـاأنبياء،ـفهذاـيستـلزمـأّنـإرساهمـ
هوـالذيـجعلهمـرسًا؛ـفإنـالنبيـيكونـرسواًـباأمرـبالتبليغـمطلقًا؛ـفيكونـانضامـ
اإرسالـإىـالنبوةـمِصاًـمعنىـالرسالة،ـفيكونـامعنىـاحاصلـمساويًاـللرسول؛ـأَنـ

فكامـاإمامـالرازيـيدُلـعىـأّنـالذيـيراهـالنبُيـبامنامـالوحُيـبأنهـنبي،ـومـيقل:ـإنهـاـيأتيهـ ـ=
ـاألوي! الوحيـمطلقًاـبأِيـأمٍرـإاـمنامًا؛ـكاـقال

وكامـالعامةـاألويـيدُلـعىـأنـالوحيـمطلقًاـاـيأتيهـإاـمنامًا،ـوهذاـمـأَرـَمنـَرحـبه. ـ
)))ـ»تفسرـاألوي«ـ)7):ـ72)).
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ـالفرقـبنـالنبيـوالرسول.ـ ـيستلزمـعدَم ـبالتبليغ،ـوهذا ـامأمور ـالنبي ـليسـإا: الرسول
ولكن،ـهذاـالفهمـاـيصُحـإاـإذاـكانـامحِققـلِـاهيةـالرسولـهوـعنـاإرسالـ
امذكورـيـاآية،ـبمعنى:ـأنهـإذاـكانـاإرسالـبمعنىـالتبليغـهنا،ـفكُلـنبيـأمرـبالتبليغـ

مطلقًا)))ـفهوـقدـصارـرسواً.ـ
ولكنـالظاهرـمنـاآيةـغُرـذلك،ـفإنـاإرسالـامذكورـهناـهو:ـمُردـاأمرـبالتبليغ،ـ
وهذاـليسـعَنـماـحصلـبهـاإنباء،ـوليسـعنـاأمرـالذيـحصلـبهـجعلـاموحىـإليهـ

ـكذلك.ـ نبيًا
ـبلـاقترـعىـِذكرـ ـالنبي، ـالرسولـثمـِذكر ـفائدةـيـِذكر ـَلـاـكان فلوـكانـكذلك،

النبي؛ـأنهـيعُم،ـومـيعد.ـ
ـكَلـ ـمرتنـوأكثر؛ـأَن ـرسواً ـالرسوُل ـلصار ـاأمرـصحيحًا، ـفلوـكانـهذا وأيضًا:
إرسالـوأمٍرـبالتبليغـــإذاـفرضناهـــُيصّرـامأمورـنبّيًاـأوـرسواً،ـوهذاـباطل؛ـأَنـالنبوةـ
ليستـأمرًاـمنقطعًاـيتجّددـكلـآنـوزمان!ـبلـهيـحاصلٌةـباإحاءـالذيـحصلـأولـ
مرة؛ـفإنـسيدناـممدًاـعليهـالصاةـوالسامـقدـصارـنبّيـًاـلـاـنزلـعليهـجريلـعليهـ
السامـأولـمرة،ـثمـاستمرتـنبوتهـبعدـذلكـبنفسـذلكـالنزولـوالوحي،ـومـتتجّددـ

لهـمّرًةـبعدـمّرة.
ـالرسول،ـوفرضناـ ـلِـاهية ـامحّقق ـــهو ـبالتبليغ ـبمعنىـاأمر ــ ـلوـكانـاإرسال ثم

ـاحاصل،ـوهوـمال. ـبعدـذلك،ـفإنهـيلزُمـحصيُل ـانقطاعها عدم
النبُيـ صارـ بهـ الذيـ هوـ ليسـ اآية،ـ يـ امذكورـ اإرسالـ أنـ فالتحقيق:ـ إذن؛ـ

رسواً،ـوليسـهوـالذيـصارـبهـالرسولـرسواً،ـبلـامرادـبه:ـاإرسالـاللغوي.ـ

)))ـأي:ـسواًءـكانـامأمورـبتبليغهـهوـعنـماـأوحيـبهـإليه،ـأمـكانـماـأوحيـبهـإىـغرهـمنـالرسل.
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فإنهـ بتبليغه)))،ـ ُأمرـ ماـ بتبليِغـ أمرناهـ نبٍيـ أوـ إنـكلـرسولـ اآية:ـ فيصرـمعنىـ

ـالشيطان...ـإلخ.ـ حصلـمعهـماـُذكرـمنـفعل
وعىـهذاـالقولـوالتوجيهـلآيةـالكريمة،ـفاـينتجـامحظوُرـالذيـذكرهـالعامةـ

األوي.
شبه امنكرين للنبوات:

ذكرـاإمامـالتفتازايـــوغُرهـمنـالعلاءـاأعامـمنـامتقدمنـوامتأخرينـــأنـ
ـينكروها.ـ ـللنبوةـطوائُفـبحسبـاأسسـالتيـجعلتهم امنكرين

ـاعتدادـهم«)2).ـ ـالسعد:ـ»وا أواً:ـمنهمـمنـقالـباستحالتها،ـقال
وهؤاءـامنكرونـأصلـالنبوةـبنَواـاستحالَتهاـعىـأمورـمعّينة،ـمنها:ـأنـاإلهـ
ــأنـيوحيـإىـأيـأحدـ إذاـكانـمنَزهًاـعنـاجهةـواحّدـ ــ الوجودـيستحيلـ الواجبـ
منـهوـمدوٌدـأوـلهـجهة،ـأّيًاـكانـهذاـااتصال،ـوهذهـالدعوىـباـبينةـواـدليل،ـوإنـ
ـببعضـرسوٍمـوموهاٍتـوترتيباٍتـاـخفىـعىـ ـالعرـأنـيؤّكدها حاولـبعُضهمـيـهذا
ـالِفعلـينايـالِقَدم،ـوينايـالتنُزهـعنـاحّدـواجهة،ـواـُيمكنـأنـيأيـ ـأن ـفيها العاقل،ـزَعم

بدليلـعىـذلك)3).
ـاهـ ـالدعوىـأعنيـأن ـالعجيبـأنـبعضـاإسامينـقدـيوافقونهـعىـهذه ولكن

ـالنبيـبتبليغهـهوـماـأوحيـبهـإىـرسولـ ـالرسولـبتبليغهـهوـماـأوحيـإليه،ـوالذيـأمر )))ـوالذيـأمر

غره.
)2)ـ»رحـامقاصد«ـ)2:ـ75)).

)3)ـوقدـكتبتـكتابًاـللردـعىـبعضـالعلانينـالذينـألفواـيـإثباتـهذاـاأمرـكتابًا،ـسميتهـ)نقضـ

ـأنـيصدرـقريبًا. ـأرجو ـلإحاد( اأسسـالنظريةـوالعملية
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تعاىـإذاـكانـفاعاًـفإنهـجبـأنـيكونـيـجهة،ـوأنهـإذاـمـيكنـيـجهةـبلـكانـمنزهًاـ
ـاهـ ـإن ـالذينـيقولون: ـأنـيكونـفاعًا،ـوخصوصًا عنـاجهاتـواأمكنة،ـفإنهـيستحيل
تعاىـجسٌمـويـجهة،ـوكُلـفاعلـجبـأنـيكونـيـجهة،ـواـبدـأنـيكونـيـحّيز،ـبلـ
كُلـموجودـجبـأنـيكونـعندهمـيـجهةـوحّيزـومكانـمدوٍد،ـوحقيقةـقولـهؤاءـ
ـأمرـ ـاحقـوخلِقهـأّي ـاإله ـفاعليِة ـبه،ـونفُي ـاحق،ـوإنـكانواـاـيلتزمون ـاإله نفُيـوجود
يـالعاَلـم،ـولذلكـترىـهؤاءـيزُعمونـأنـامنّزهنـهـتعاىـعنـاجهةـواحّيزـمعطلونـ

ـلك.ـ ـالذيـذكرناه ـبحقيقةـمعتقدهم ـيلزموهم ه؛ـأَهم
ـاـقيمَةـ ـالعقليةــ ـااستحالة ـعىـوجه ـامنكرينـللنبوةــ ولـاـكانتـمزاعُمـهؤاء

هاـعندـالعقل،ـفقدـقالـالسعد:ـ»إهمـاـاعتداَدـهم«.ـ
الـهندـأصحابـ ثانيًا:ـمنهمـمنـقالـبعدمـااحتياجـإليها؛ـكالرامةـمعـمنـ

برهام)))،ـوهؤاءـقالوا:ـإنـماـيأيـبهـاأنبياء:

)))ـومنـالعلاءـمنـيطلقـعليهـبراهم،ـوالرامةـمنـفرقـاهنود،ـومنهمـمنـيقولـبالتوحيدـلكنهمـ

ـبوجوه:ـ ـالعقول ـاستحالةـذلكـي ـبراهم ـأو ـبراما ـالنبوات،ـوقرر ينفون
منهاـأنـقال:ـإنـالذيـيأيـبهـالرسولـمـيلـمنـأحدـأمرين:ـإماـأنـيكونـمعقواًـوإماـأنـاـ ـ
يكونـمعقواً؛ـفإنـكانـمعقواًـفقدـكفاناـالعقلـالتامـبإدراكهـوالوصولـإليه،ـفأيـحاجةـلناـ
إىـالرسول؟ـوإنـمـيكنـمعقواًـفاـيكونـمقبواً؛ـإذـقبولـماـليسـبمعقولـخروجـعنـحدـ

ـاهيمية.ـ اإنسانية،ـودخولـيـحريم
ومنهاـأنـقال:ـقدـدلـالعقلـعىـأنـاهـتعاىـحكيمـواحكيمـاـيتعبدـاخلقـإاـباـتدلـعليهـ ـ
عقوهم،ـوقدـدلتـالدائلـالعقليةـعىـأنـللعامـصانعًاـعامًاـقادرًاـحكيًا؛ـوأنهـأنعمـعىـعبادهـ
نعًاـتوجبـالشكر،ـفننظرـيـآياتـخلقهـبعقولناـونشكرهـبآائهـعلينا...ـوإذاـعرفناهـوشكرناـ
لهـاستوجبناـثوابه،ـوإذاـأنكرناهـوكفرناـبهـاستوجبناـعقابه،ـفاـبالناـنتبعـبرًاـمثلنا!ـفإنهـإنـكانـ
ـباـيالفـذلكـكانـ ـبعقولنا،ـوإنـكانـيأمرنا ـفقدـاستغنيناـعنه ـمنـامعرفةـوالشكر ـباـذكرناه يأمرنا
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قولهـدلياًـظاهرًاـعىـكذبه.ـ
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ــإماـأنـيكونـموافقًاـللعقولـأوـخالفًاـها،ـفإنـكانـموافقًاـها،ـفاـحاجَةـلناـإىـ

إخبارهم،ـوإنـكانـخالفًا،ـفاـُيمكنـَقبوله؛ـأَنـكلـماـيالفـالعقولـمردوٌد.ـ
الناسـقويًةـــإاـأهاـمغالطيةـمبنّيةـعىـنوعـ وهذهـاحجةـــوإنـبدتـلبعضـ
سفسطة،ـفإنـماـيأيـبهـاأنبياُءـالصادقون،ـبعُضهـتعرفهـالعقول،ـوبعُضهـاـيمكنـأنـ
تعرفهـإاـعنـطريقهم،ـولكنهاـاـُيمكنـأنـُتنكره؛ـأَنـاأنبياءـالصادقنـاـُيمكنـأنـ

ومنهاـأنـقال:ـقدـدلـالعقلـعىـأنـللعامـصانعًاـحكيًا؛ـواحكيمـاـيتعبدـاخلقـباـيقبحـيـ ـ=
التوجهـإىـبيتـ العقل:ـمنـ عقوهم،ـوقدـوردتـأصحابـالرائعـبمستـقبحاتـمنـحيثـ
خصوصـيـالعبادةـوالطوافـحوله،ـوالسعيـورميـاجمـارـواإحرامـوالتلبيةـوتقبيلـاحجرـ
اأصم،ـوكذلكـذبحـاحيوان،ـوحريمـماـيمكنـأنـيكونـغذاءـلإنسان،ـوحليلـماـينقصـمنـ

ـالعقول.ـ ـلقضايا ـاأمورـخالفة بنيته...ـوغرـذلك،ـوكلـهذه
ـيأكلـ ـمثلكـيـالصورةـوالنفسـوالعقل؛ ـاتباعـرجلـهو ـإنـأكرـالكبائرـيـالرسالة ـقال: ـأنه ومنها ـ
ماـتأكل،ـويربـماـترب؛ـحتىـتكونـبالنسبةـإليهـكجادـيترفـفيكـرفعًاـووضعًا،ـأوـ
كحيوانـيرفكـأمامًاـوخلفًا،ـأوـكعبدـيتقدمـإليكـأمرًاـوهيًا؛ـفأيـميزـلهـعليك؟ـوأيةـفضيلةـ
ـلقولـعىـ ـفاـمييز ـفإنـاغررتمـبمجردـقوله أوجبتـاستخدامك؟ـوماـدليلهـعىـصدقـدعواه؟
ـماـاـحىـكثرة،ـ ـمنـخصائصـاجواهرـواأجسام ـفعندنا قول،ـوإنـانحرتمـبحجتهـومعجزته

ـامخرينـعنـمغيباتـاأمورـمنـساوىـخره.ـ ومن
]إبراهيم:ـ ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ـ ـ
))[ـفإنـاعرفتمـبأنـللعامـصانعًاـوخالقًاـوحكيًا؛ـفاعرفواـبأنهـآمرـوناه،ـحالكـعىـخلقه،ـ
ولهـيـميعـماـنأيـونذر،ـونعملـونفكر،ـحكم،ـوأمر.ـوليسـكلـعقلـإنسايـعىـاستعدادـ
ماـيعقلـعنهـأمره،ـواـكلـنفسـبرىـبمثابةـمنـيقبلـعنهـحكمه؛ـبلـأوجبتـمنتهـترتيبًاـيـ

العقولـوالنفوس،ـواقتضتـقسمتهـأنـيرفعـ﴿ې ى ى ائ ائ ەئ  ەئ 
وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ﴾ـ]الزخرف:ـ32[؛ـفرمةـاهـالكرىـهيـالنبوةـوالرسالة،ـ
وذلكـخرـماـجمعونـبعقوهمـامختالة.ـ]انظرـامللـوالنحلـللشهرستاي،ـيـالبابـالرابعـآراءـ

ـالفصلـاأول،ـص575،ـمكتبةـفياض[. اهند،
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ـاأنبياءـقسمـ ـبه ـيأي ـامسلمن،ـفا ـاتفقـعىـذلكـاأعامـمن ـالعقول،ـوقد ـباـُحيله يأتوا
منهـقدـاـتدركهـالعقولـاستقااً،ـولكنهاـاـجدـعندهاـماـُتنكرهـبه،ـفاـحكمـعليهـ

ـباجواز. ـبلـحكمـعليه باإحالة،
فإنـزعمواـأنـّاـاـنستفيدـمنـالقسمـاأولـامعلومـللعقول،ـأبطلناـهمـدعواهمـ
هذه،ـوأوردناـهمـأمثلةـكثرةـعىـماـتشتملـعليهـالريعةـمنـاحكمـاأصليةـوالعقليةـ
إليهـفبعدـ أوـلوـوصلواـ إليه،ـ البرـقرونًاـعديدةـفلنـيصلواـ أنفقـ لوـ والتريعية،ـماـ
جاربـوخسائرـتصيبهمـحتىـيتعلمواـعنـطريقـالتجربةـواخطأ،ـولكنـامعارفـالتيـ
تأتيناـعنـطريقـاأنبياءـتوفرـعليناـذلكـكله،ـونتمكنـمنـمعرفةـنجاعتهاـوفائدهاـلناـ

ـالقسم. ـاأنبياءـمنـهذا ـبه ـتأتينا ـنستفيدـما بأقربـسبيل.ـوبذلكـيثبتـأنا
ـلفسدتـأموُرهمـ ـأمورـحياهم، ـوحَدهمـلرتيِبـأمورهمـوتنظيِم والبرـلوـُتركوا
وتنازعتـهمـامظالِـُمـواأهواءـكاـنراهـجلّيـًاـيـالعام،ـولكنـاأنبياءـُيبلغونـالرائَعـ
الزمان،ـوَترفهمـعنـ له،ـوخترـهمـ الكالـامائمـ التيـتقودـاإنسانـإىـ العادلةـ
الظلاتـالدنيوية،ـوتساعدهمـعىـاأخذـعىـيدـالظالـمـباـُتثبتهـمنـأحكامـيـغايةـ

احكمة.ـ
ـيعرفـ ـأن ـالطالبـُيمكنه ـأنـهذا ـالطالبـامبتدئـاـيستغنيـعنـاأستاذ،ـمع فإن
ـيـكثرـ ـاحّقــ ـانسّدتـالطُرقـمعرفة ـاأزمنة،ـفكيفـلو ـتطاُول ـاأستاذـمع ـإياه ـُيعّلمه ما
منـالتفاصيلـــإاـعنـطريقـاأنبياءـوالرسل،ـإاـبعدـقرونـمتطاولةـوجارَبـُتوديـ

ـالعظيمةـواأجيالـالكثرة.ـ باأمم
الباريـ اختيارـ النافنـ كالفاسفةـ عقائدهم؛ـ ِمنـ ذلكـ لزمـ َمنـ »منهمـ ثالثًا:ـ

ـالساوات«))). ـالبرـونزولهـمن ـامَلكـعى ـباجزئيات،ـوظهور وعلِمه

)))ـ»رحـامقاصد«ـ)2:ـ75)).
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النبواتـــلكنهمـيلزمهمـذلكـباـ بإنكارـ فالفاسفةـــوإنـكانواـاـيرحونـ
يقّررونهـمنـقواعَدـيزُعمونـأهاـعقلية،ـكقوهمـبنفيـاإرادةـعنـاهـتعاى،ـونفِيـعلمهـ
ـبالنبواتـالتيـتقّررـأحكامًاـجزئية،ـ ـأنـيقولوا ـفكيفـُيتصّورـمنـهؤاء تعاىـباجزئيات،

ـاإلهـتعاىـوجّل. ـإخبارًاـعن وتتكّلمـيـمعارفـتفصيلية،
ولذلكـفقدـرأيناـالفاسفةـحاولونـإعادَةـتفسرـظهورـالنبواتـبطريقٍةـُتائمـ
ـيمنعونـ ـالصابئةـمنهمــ ـمذاهبهم،ـفكيفـلوـعلمناـأنـبعضـامتفلسفةـــوخصوصًا حقيقَة
اتصالـامائكةـبالبر،ـوُحيلونـخاطبتهمـمعهم،ـونزوهمـمنـالساواتـإىـاأرض،ـ
ـواأنبياءـ ـواحالـأنـإثباتـالنبوة ـاأنبياء، ـنبوة ـإثباُت ــ ـعىـمذهبـهؤاء فكيفـيستقيمــ

ـاأمور.ـ متوّقٌفـعىـهذه
ـأقواهم،ـواـبرائحها،ـ ـوالنبواتـاـبحقيقة ـبعضـالناسـُينكرونـاأنبياء رابعًا:
بلـبأفعاِهمـالتيـتظهرـمنهم،ـفراهمـُمّرينـعىـاخاعةـوعدمـامبااةـبالرائعـالـُمنَزلة،ـ
وعىـنفيـالتكاليفـودالةـامعجزات،ـولذلكـتراهمـيشّككونـيـكلـماـمنـشأنهـأنـ

ُيقيمـاحجةـعليهم.
وماـأقربـهؤاءـالناسـمنـطائفةـالعلانيةـمنـامعارينـالذينـاـُيقيمونـوزنًاـ
للتكاليفـاإسامية،ـوُيبالغونـيـالتشكيكـيـكلـماـيمُتـللدينـمنـأمورـالنبوات،ـ
فيفّروهاـتفسراتـنفسيةـأوـسياسيةـأوـمصلحية،ـوُينكرونـاإعجاز،ـويزُعمونـأنهـ
مردـأمورـحكمـعليهاـامتقدمونـمنـالبربخرقـالعادة،ـوذلكـلظروفهمـالعلميةـيـ
ـالعادات،ـوإذاـ ـأهاـمكنةـواقعًاـواـيءـفيهاـمنـخرق ـيزعمون بعضـاأزمان،ـوهؤاء

بطلتـصفةـخرقـالعادةـفيها،ـفاـدالةـلذلكـعىـأمٍرـخاٍص،ـاـنبوةـواـغرها.ـ
بلـبالغـبعُضهمـوزعمـأنـماـيقّررهـاأنبياُءـمنـرؤًىـوماقاةـامائكةـواأخِذـ
ـــعىـزعمـ ـاأنبياُء ـفيتصور ـيراءىـهمـيـأوهامهمـوخيااِهم، ـليسـإاـتعبرًاـعا عنهم
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هؤاءـــأنـماـيـخياهمـواقٌعـخارجًا،ـلذلكـيندفعونـإىـالدعوةـإليهـوحّثـالناسـ
منـ وأوباٌشـ آحاٌدـ »وهؤاءـ السعد:ـ قالـ النبوة.ـ حقيقةـ يفرونـ تراهمـ هكذاـ عليه،ـ

ـيكونـهاـمّلةـونِحلة«))). الطوايفـاـطائفٌةـمعَينة
واحقيقةـأنـهؤاءـاـيستـطيعونـأنـيأتـواـإاـبدعاوىـواستبعادات،ـومردـ
ـبرهانـ ـالوقائعـالـُمَحـَسة،ـوأنىـهمـأنـيأتوا الدعاوىـالعاريةـعنـالراهنـاـتكفيـلرد
ـأمورـعاديةـكاـ ـإى ـامعجزاتـالواردةـعىـأيديـاأنبياء ـالنبواتـأوـرِد واضحـعىـإبطال

يزعمون.ـ
فلنستمعـلإمامـالسعدـيقّررـُشبههمـويبّنـالرّدـعليها،ـقالـرمهـاهـتعاىـورفعـ

درجته:
ـللُمنكرينـشبه: »وباجملة

اأوى:ـأنـالبعثةـتتوّقفـعىـعلمـامبعوِثـبأنـالباعثـهوـاهـتعاى،ـواـسبيلـ
إىـذلك.ـ

واجواب:ـامنع؛ـجوازـأنـينصبـدلياًـله،ـأوـيلقـعلًاـروريًاـفيه.
الثانيةـــوهيـللرامةــ:ـأنـماـجاءـبهـالنبُيـإماـأنـيكونـموافقًاـللعقل،ـحسنًاـ
عنده،ـفُيقَبلـوُيفَعل،ـوإنـمـيكنـنبٌي،ـأوـخالفًاـلهـقبيحًاـعنده،ـفُرُدـوُيَركـوإنـجاءـبهـ

النبُي،ـوأياـماـكانـاـحاجَةـإليه.
ـفُيفعلـعندـاحاجة؛ـأنـ ـقلنا: ـالعقلـواـقبيحًا، ـلعلهـاـيكونـحسنًاـعند فإنـقيل:

ـااحتياج،ـوُيركـعندـعدمهاـلاحتياط.ـ ـااحتالـاـيعارضـتنُجز مّرد
واجواب:ـأنـماـيوافقـالعقَلـقدـيستقّلـبمعرفتهـفُيعاضدهـالنبُيـويؤكدهـبمنزلةـ

ـالعقليةـعىـمدلوٍلـواحد،ـوقدـاـيستقّل،ـفيدُلـعليهـويرشده. اأدلة

)))ـ»رحـامقاصد«ـ)2:ـ75)).
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ـااحتال. ـالنبُي،ـأوـيرفعـعنه ـاجزم،ـفيدفعه وماـيالفـالعقلـقدـاـيكونـمع
وماـاـُيدركـحسنُهـواـقبُحهـقدـيكونـحسنًاـجبـفعُله،ـأوـقبيحًاـجبـتركه.ـ

هذاـمعـأنـالعقولـمتفاوتٌة،ـفالتفويضـاليهاـمظنّـةـالتنازعـوالتقاتلـوُمفٍضـإىـ
ـتقدم. ـالبعثةـاـتنحرـيـبيانـُحسنـاأشياءـوقبحها؛ـعىـما اختالـالنظام،ـوأنـفوائد
الثالثة:ـأنـالعمدةـيـبابـالبعثةـهيـالتكليف،ـوهوـعَبٌثـاـيليقـباحكيم؛ـإذـاـ
ـلتعاليهـ ـناجزةـومشّقًةـظاهرة،ـواـللمعبود ـلكونهـيـحّقهـمّرًة ـللعبد يشتملـعىـفائدٍة
عنـااستفادةـواانتفاع،ـوأيضًاـمنهـشغلـللقلبـعاـهوـغايةـاأعال،ـوهايةـالكال،ـ

ـااستغراقـيـمعرفته،ـوالفناءـيـعظمته. أعني:
واجواب:ـأنـمضاّرهـالناجزةـقليلٌةـجّدًاـبالنسبةـإىـمنافعهاـالدنيويةـواأُخرويةـ
الظاهرةـلدىـالواقفنـعىـظواهرـالريعةـالنبوية،ـفضاًـعنـالكاشفنـعنـأرارهاـ

اخفية،ـوإذاـتأملُتم؛ـفالتكليفـرٌفـإىـماـذكرُتم،ـاـشغٌلـعنهـعىـماـتوّمُتم.
الرابعةـــوهيـأهلـاخاعةـامنهمكنـيـاتباعـاهوىـوتركـالطاعةــ:ـإناـنجدـ
الرائعـمشتملًةـعىـأفعالـوهيئاٍتـاـنشُكـيـأنـالصانعـاحكيمـاـيعترهاـواـيأمرـ
ـإىـغرـ ـلتلُوثـبعٍضـآخَر... ـنشاهدـيـاحجـوالصاة،ـوكغسلـبعضـاأعضاء ها؛ـكا

ـالعقل. ـاخارجةـعنـقانون ـاأمور ذلكـمن
ـلنفوسهم،ـ ـوتطويعًا ـللمكَلفن، ـابتاًء ـالشارُع ـاعترها ـتعُبدية ـأمور ـأها واجواب:
وتأكيدًاـلِـَمَلكةـامتثاهمـاأوامرـوالنواهي،ـولعلـفيهاـِحكًاـومصالَحـاـيعلمهاـإاـاهـ

ـالريعة. ـاخائضنـيـبحارـأرار ـالعلم،ـوقدـأشارـإليهاـبعُض والراسخونـي
ـالقدحـيـثبوتـامعجزة«))).ـ اخامسة:

ـأوردوهـعىـامعجزاتـوردـعليهاـيـكتابه. ـالسعدـما )))ـ»رحـامقاصد«،ـ)2:ـ75)(.ـوقدـبنـاإمام
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تعريف امعجزة ووجه دالتها: 

امعجزة:ـمأخوذـمنـ»العجز«ـامقابلـللقدرة،ـوحقيقةـاإعجاز:ـإثباتـالعجز؛ـ
ـاسًاـله،ـفالتاءـللنقلـمنـ ـالعجز،ـوُجعل اسُتعرـإظهاره،ـثمـُأسندـمازًاـإىـماـهوـسبُب

ـإىـااسمية،ـكاـيـ»احقيقة«،ـوقيل:ـللمبالغةـكاـيـ»العّامة«. الوصفية
ـامعارضة«))). ـبالتحديـمعـعدم ـالُعرف:ـ»أمٌرـخارقـللعادةـمقروٌن وامعجزةـي

ـالقيود:ـ ـلنُوضحـفائدة و
)ــقيدـ)أمر(:ـليتناولـالفعَل؛ـكانفجارـاماءـمنـبنـاأصابع،ـوعدَمُه؛ـكعدمـإحراقـ

النار.ـ
ـأوـبقاءـاجسمـ ـوسامًا، ـبردًا ـالنار ـكوَن ـهاهنا وَمنـاقترـعىـالفعلـجعلـامعجزَة

عىـماـكانـعليهـمنـغرـاحراق.
ـ)امقارنةـللتحدي(:ـعنـكراماتـاأولياء،ـوالعاماتـاإرهاصيةـ 2ــواحُرزـبقيِد
التيـتـتقّدمـبعثةـاأنبياء،ـوعنـأنـيتخذـالكاذُبـمعجزَةـمنـمىـمنـاأنبياءـحجًةـ

لنفسه.
3ــواحُرزـبقيدـ)عدمـامعارضة(:ـعنـالسحرـوالشعبذة،ـثمـامرادـبعدمـامعارضة:ـ

أنـاـيظهرـمثُلهـمنـليسـبنبٍي،ـوأماـمنـنبٍيـآَخَر،ـفاـامتناع.ـ
4ــوزادـبعضهمـيـتفسرـامعجزةـقيدًاـآخر،ـوهو:ـأنـيكونـيـزمانـالتكليف؛ـ
أنـماـيقعـيـاآخرةـمنـاخوارقـليسـبمعجزة،ـوأنـماـيظهرـعندـظهورـأراطـ

ـنقضـالعادات. ـلكونهـزماَن ـالدعوى؛ ـبصدق ـالتكاليفـاـيشهد الساعةـوانتهاء
ـالتفتازايـبعضـالتعريفاتـاأخرىـللمعجزة،ـفقال:ـ ـاإمام وذكر

)))ـ»رحـامقاصد«،ـ)2:ـ76)(.ـوامرادـبالعرف:ـالرعُيـاـااجتاعي.
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»وهذاـقالـالشيخـأبوـاحسن:ـهي فعل من اه تعاى أو قائم مقام الفعل يقصد 

بمثله التصديق. 
وقالـبعضـاأصحاب:ـهي أمر قصد به إظهار صدق من ادعى الرسالة«))).ـ

وهذاـالتعريفـالذيـاختارهـالعُضدـيـ»امواقف«،ـفرائـُطـامعجزةـكاـقررهاـ
العُضدـسبعة:ـ

)ــأنـيكونـفعاًـه،ـأوـماـيقومـمقامه.
2ــوأنـيكونـخارقًاـللعادة.ـ

ـاإعجاز.ـ 3ــوأنـيتعّذرـمعارضته؛ـفإنـذلكـحقيقة
4ــوأنـيكونـظاهرًاـعىـيدـمدعيـالنبوةـلُيعلمـأنهـتصديٌقـله،ـوهلـُيشرطـ
التصديقـبالتحّدي؟ـاأصُح:ـا،ـبلـيكفيـقرائنـاأحوال،ـمثلـأنـُيقال:ـإنـكنَتـنبيًاـ

ـففعل.ـ ـمعجزًة، فأظهْر
ـآخَر،ـ ـففعلـخارقًا ـقال:ـمعجزيـأنـأحيَيـميتًا، ـفلو ـللدعوى، ـأنـيكونـموافقًا 5ـ

مـيدّلـعىـصدقه.ـ
ـالضّب،ـ ـادعاهـوأظهرهـمكِذبًاـله،ـفلوـقال:ـمعجزيـأنـينطقـهذا 6ــأاـيكونـما

فقال:ـإنهـكاذٌب،ـمـُيعلمـبهـصدُقه،ـبلـازداَدـاعتقاُدـكذبه.ـ
ـالتصديقـقبلـالدعوىـاـ ـبلـمقارنًاـها؛ـأَن ـأنـاـيكونـمتقدمًاـعىـالدعوى، 7ـ
ُيعقل،ـفلوـقال:ـمعجزيـماـقدـظهرـعىـيديـقبُل،ـمـيدّلـعىـصدقهـوُيطاَلبـبهـبعُد،ـ

فلوـعجزـكانـكاذبًا)2).ـ

)))ـانظر:ـ»رحـامقاصد«ـ)2:ـ76)(،ـو»امواقف«ـص339.

)2)ـانظر:ـ»امواقف«،ـلإمامـعضدـالدينـاإجي،ـص340-339.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  464
ـالتفتازاي: ـاإمام فائدة:ـقال

»إَنـعَدـاإرهاصاتـمنـملةـامعجزاتـإناـهوـعىـسبيلـالتغليبـوالتشبيه،ـ
وامحّققونـعىـأنـخوارَقـالعاداتـامتعّلقةـببعثةـالنبي:ـإذاـكانتـمتقدمًةـفإنـظهرتـ
ـالسام؛ـحيثـأخرـبذلكـ ـنبيناـعليه ـالبعثة؛ـكاـيـحق ـفإنـشاعتـــوكانـهوـمظنة منه،
ـالبعثة،ـوإاـفكرامةـمضة،ـ ـتأسيسـلقاعدة ـأي: ـفإرهاٌص، ــ بعضـأهلـالكتابـوالكهنة
وإنـظهرتـمنـغره،ـفإنـكانـمنـاأخبار،ـفكذلكـــأي:ـإرهاصـــأوـكرامة،ـوإاـ
فإرهاصـمض،ـكظهورـالنـورـيـجبنـعبدـاه،ـأوـابتاٌءـكاـإذاـظهرتـعىـيِدـمنـ
ـفلهذاـجّوزواـ ـقائمٌةـعىـكذبه،ـبخافـمدعيـالنبوة، ـالقطعية ـفإنـاأدلة اّدعىـاألوهية،

ـامتنّبي«))). ـامتأّلهـدون ـيد إظهارهاـعى
إمكان امعجزة:

ـالطبيعةـواـعللها،ـواـهيـبالكسبـ ـفليسـفعَل ـاهـتعاىـامختار، ـفعُل وامعجزُة
ـبعضـامتزندقة.ـ ـيعتقد ـبالرياضة؛ـكا ـبعضـامتفلسفة،ـوا ـيعتقد وامجاهدة؛ـكا

وإمكاُنـهاـروري؛ـأَنـاهـتعاىـقادٌرـعندناـعىـكلـاممكنات،ـومنـضمنهاـ
امعجزات؛ـفاـحتاجـاأمُرـإىـطلبـالدليلـعىـاإمكانـبعدـتصُورـذلك،ـوالتصديقـ

به.ـ
ـأُمها: ـامنكرينـللنبوةـيـامعجزاتـبوجوه ـبعُض وقدـقدح

اأول:ـأنـجويزـخوارقـالعاداتـسفسطة؛ـإذـلوـجازتـجازـأنـينقلبـاجبلـ
ـإىـغرـذلكـمنـ ـآخَرـعليهـظهرتـامعجزة، ذهبًا،ـوالبحرـُدهنًا،ـوامّدعيـللنبوةـشخصًا

الـُمحاات.

)))ـ»رحـامقاصد«ـ)2:ـ76)).
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ـأموٌرـُمِكنةـيـنفسها،ـمتنعٌةـيـالعادة،ـ ـبخوارقـالعادات: ـامراد ـبأَن واجواب عنه:
بمعنى:ـأهاـمـجِرـالعادُةـبوقوعها،ـوامرادـبالعادةـالصورةـالتيـخلقـاهـتعاىـعليهاـ
الكونـكله،ـماـيمكنـأنـناحظةـونرىـاطرادهـفـنطلقـعليهـنواميسـالكون،ـفاـكانـ
خالفًاـلنواميسـهذاـالكونـامشاهد،ـفاـيصحـعقًاـأنـيقالـعليهـإنهـمالـعقاً،ـأنـ
امحالـاـيعَرفـبأنهـماـخالفـنواميسـالكون،ـأهاـوضعيةـباختيارـاهـتعاى،ـواـ
ـبالوجوب،ـكاـخيلـبعضـالفاسفة،ـ ـاحكمـعليها ـيستلزم ـالنظرـفيهاـما ـالعقلـعند جد
ولذلكـنحكمـعىـماـيرجـعنـنواميسـالكونـمعـاستحضارناـكونـاهـتعاىـقادرًا،ـ
كانقابـالعصاـحيًة،ـباإمكان،ـبلـإمكاهاـروري،ـوإبداُعهاـليسـأبعَدـمنـإبداءـ
خلقـاأرضـوالساءـوماـبينها،ـواجزُمـبعدمـوقوعـبعضها؛ـكانقابـاجبلـوالبحر،ـ

وهذاـالشخص،ـوأمثاِلـذلكـاـُينايـاإمكاَنـالذاي.
وبعضـامعارينـمنـامائلنـإىـاأفكارـاحادثيةـوالعلانيةـُينكرونـامعجزاتـ
منـهذاـالباب)))،ـفيقولون:ـإنـجويزـامعجزاتـيؤّديـإىـإنكارـالعلوم،ـوجوابـذلكـ
ظاهر،ـفإنـالعلومـوامعارفـاـُيشرطـفيهاـأنـتكونـمبنيًةـعىـالرورةـالعقليةـالتيـ
اـتنخرم،ـبلـبعُضهاـكذلك،ـوبعضهاـمبنٌيـعىـالعاداتـوالتجريبيات،ـوالعقلـقدـاـ
ُيمكنهـأنـيعلمـِعلَلهاـيـنفسـاأمر،ـغايةـماـيعرفُه:ـأهاـموجودة،ـوحاَلـوجودهاـقدـ

تكونـداّلًةـعىـبعضـاأمور،ـوهذاـهوـامراُدـمنـامعجزاتـمعـالقولـبإمكاها.ـ

)))ـانظرـكتابـجورجـطرابيي،ـامعجزةـأوـسباتـالعقلـيـاإسام،ـويميلـإىـذلكـالدكتورـ

أبوـيعربـامرزوقي،ـواـننسىـماـذكرهـالفيلسوفـاإنجليزيـيـكتابهـمقالةـيـالفهمـالبري،ـ
حيثـتكلمـفيهـعنـامعجزاتـونقدهاـونـقدـااحتجاجـها،ـوأيضًاـتوماسـبنـالفيلسوفـ
اإنجليزيـوصاحبـكتابـعرـالعقل.ـوقدـكانتـكتاباتـأكثرـامعاصـرينـيـهذهـامسألةـ
اجرارًاـلـاـكتبهـهؤاءـالفاسفة.ـوقدـعرضناـنبذةـكافيةـمنـذلكـيـكتابناـ)موقفـابنـرشدـ

ـالفتح،ـص370-254. ـالصادرـعنـدار ـالكام(، الفلسفيـمنـعلم
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فمنـيتهُمـاأشاعرةـأهمـإنـجوزواـامعجزاتـــهذهـالصورةـامذكورةـــفإهمـ

ـالروراتـوالعلومـوامعارف،ـهوـغافٌلـعنـحقيقةـماـيقول.ـ ينكرون
ـالتواتُر،ـ ـنقلها ـأقوىـطرِق ـثبوهاـاـتثبتـعىـالغائبن؛ـأّن ـبأهاـعىـتقدير الثاي:
وهوـاـيفيدـاليقن؛ـأنـجوازـالكذبـعىـكّلـأحد،ـُيوجبـجواَزهـعىـالكّل؛ـلكونهـ
ـالتواترـفعندـ ـُيفرضـعدد ـالواحد؛ـأنـكّلـطبقة ـأفادهـأفاَدُهـخر ـلو نفسـاآحاد،ـوأنه
نقصانـواحدـمنه:ـإنـبقيتـمفيدًةـلليقن،ـوهكذاـإىـالواحد،ـفظاهر،ـوإنـمـتبَق،ـكانـ
امفيُدـهوـذلكـالواحَدـالزائد،ـوأنهـغرـمضبوطـبعدٍد،ـبلـضابُطـُهـحصوُلـاليقن،ـ

فإثباتـاليقنـبهـيكونـدورًا.ـ
واجواب عنه:ـبأَنـامتواتراتـأحُدـأقسامـالروريات،ـفالقدحـفيهاـبمـاـُذكرـ
ـامتواتراتـمقدوٌحـ ـأن ـأناـاـنسّلم ـيعني: ـــاـيستحقـاجواب)))، ـااندفاع ـأنهـظاهر ــمع
فيها،ـومقدوحـيـإفادهاـالعلَم،ـبلـالذيـيقدحـفيهاـهوـمنـمـيعرفـوجَهـتواترها،ـأماـ
ـــولوـعىـاأقلـبينهـوبنـنفسهـدونـأنـيّرحـبذلكـلغرهـ ـينفّك ـأن ـفاـُيمكنه منـعرفه

عنادًاـأوـلغرهـــعنـالعلمـها.ـ
وجه دالة امعجزة عى صدق امَدعي: 

بمنزلةـريحـ ــ التحقيقـ عندـ ــ أهاـ الرسالة:ـ امعجزةـعىـصدقـ دالةـ وجهـ
ـالروريـبصدقه؛ـكاـ ـالعلَم ـبهـمنـأنـاهـتعاىـيلقـعقيبها ـلـاـجرتـالعادُة التصديق؛
إذاـقامـرجٌلـيـملسـملٍكـبحضورـماعةـوادعىـأنهـرسوُلـهذاـاملكـإليهم،ـفطالبوهـ
باحجةـفقال:ـهيـأنـيالفـهذاـاملكـعادته،ـويقومـعنـريرهـثاثـمراتـويقعد،ـ

ـالتشكيكاتـ ـالعضدـوجوه ـ)2:ـ77)(ـمعـرحـوزيادة.ـوقدـبحثـاإمام ـانظر:ـ»رحـامقاصد« (((

يـامعجزاتـبطريقةـأخرى،ـفلتنظرـيـملهـمعـرحهـللسيدـالريفـففيهاـفوائد،ـولكنـماـ
ـامقام.ـ ذكرناهـهناـكاٍفـي
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ـارتياب))). ـالروريـبصدِقهـمنـغر ـللعلم ـلهـومفيدًا ـيكونـتصديقًا ففعل؛ـفإنه

ـللغائبنـعنـهذاـ ـالروري؛ـحصوله ـالعلم ـإفادة ـالقرائنـي واـمدخَلـمشاهدة
امجلسـعندـتواترـالقضيةـإليهم،ـوللحارينـفياـإذاـفرضناـاملكـيـبيٍت،ـليسـفيهـ
غره،ـودونهـُحُجٌبـاـيقدرـعىـحريكهاـأحٌدـسواه،ـوجعلـُمـّدعيـالرسالةـحجَته:ـ
أّنـاملكـحّركـتلكـاحجبـمنـساعته،ـففعل)2)،ـفإنـكلـمنـشاهدـذلكـــأوـَعِلمهـ

ـيعلمـقطعًاـأنهـرسولـذلكـاملك.ـ بالتواترــ
وقد يشّككـبعضـامشّكـكنـيـكونـتلكـامعجزةـمنـعندـاهـتعاى،ـفيقول:ـ
مـاـتكونـمنـعندـغرـاهـتعاى،ـكتأثرـالكواكب،ـأوـلقوةـنْفِسـمّدعيـالرسالة،ـفإنهـ
قدـيتمكنـعندئٍذـمنـالتأثرـبحسبـماـيريد؛ـليوهمـالناَسـصوابـدعواه،ـوقدـتكونـ
ـأوـقدـ ـباـغرٍضـواـفائدةـمنها، ـاحتال ـمّرد ـامعجزةـعقيبـالتحديــ ـأو ـاملكــ حركُة

تكونـحصلتـتوافقًا.ـ
فاجواب:ـأّنـتلكـااحتمـااتـوالتجويزاتـالعقليةـمّرُدـاحتااتـاـدليَلـ
عليها،ـوماـكانـكذلكـيـمالـالعلومـالعاديةـاـيقوىـعىـمعارضةـماـيثُبتـهاـمنـ
القطعـوطمأنينةـالنفسـبصدقـامّدعي،ـفهيـإذنـاـُتـنايـالعلومـالعاديةـالروريةـ
القطعية،ـوإّنـمردـااحتااتـالعقليةـواافراضاتـغرـامدعمةـبدليٍلـُيعينهاـاـُتنايـ
ـأناـنقطُعـبحصولـ واـُتعارضـماـيقومـيـالنفسـمنـالعلومـالعادية،ـونحنـنجدـيـنفوسنا
ـُذكرـمنـااحتااتـاـبالنفيـ العلمـبالصدقـعقيَبـظهورـامعجزةـمنـغرـالتفاٍتـإىـما
واـباإثبات،ـكاـحصلـيـامثالـامذكورـوإنـكانـاملكـظلومًاـغشومًاـكذوبًاـاـيبايـ

ـبرسله)3). بإغواءـرعّيتهـوااستهزاء

)))ـ»رحـامقاصد«ـ)2:ـ78)).

)2)ـامصدرـالسابقـ)2:ـ78)).

)3)ـانظر:ـامصدرـالسابقـ)2:ـ278(ـمعـرحـوزيادةـوتوجيه.
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ومردـحصولـتلكـامعجزةـعىـيدـمّدعيـالنبوةـيدُلـدالةـقاطعةـعىـصدقه،ـ
وعىـتصديقـاهـتعاىـإياهـباـأظهرهـعىـيديهـمنـأفعالـداّلةـعىـذلك،ـفإنـاهـتعاىـاـ
ُيمكنـجويُزـالكذبـعليه،ـفإنـأفعالهـهذهـداّلٌةـعىـكامهـالنفي،ـوالكامـالنفيـاـ
يكونـإاـمطابقًاـلعلمهـالكاشفـعنـاحّقـيـنفسه،ـفإنـالداَلـيستحيلـأنـيكونـغَرـ
داّل،ـفلوـفرضناـالفعلـدااً،ـوأناـعرفناـذلكـبالعقل،ـفيستحيلـفْرُضـأنـدالتهـعىـماـ
يدُلـعليهـليستـدالةـصحيحة؛ـأَنـماـدّلناـعليهـعقاًـهوـكامـاهـتعاى،ـوكامـاإلهـ

اـيكونـكذبًاـقُط.ـ
ـعىـكونهـصادقًا،ـ ـقاطعًة ـتامًة ـكانتـالدالة ـوحصلـامعجُز فإنـكانـامدعيـصادقًا

واـيبقىـبعدـذلكـاحتاُلـكذبـاإله؛ـامتناعـذلكـواستحالتهـعقاًـوعادة.ـ
والدالةـالعاديةـمنـشأهاـأنـتـدّلـعىـأنـماـوقع،ـفإنهـداٌلـعىـماـدَلـعليه،ـ
ووقوُعهـمعلومـباحّس،ـأماـدالتهـفبالعقلـبتوُسطـالعادة،ـفالعادةـهناـواسطُةـالدالةـ
عىـالثبوت،ـفهيـقاطعٌةـبذلك،ـوليسـمنـشأنـالعادةـأنـتدّلـعىـاستحالِةـأاـتقَعـ
ـالقاطعة،ـوالقطُعـ ـفبالعادة ـنفُسـالدالة ـأما امعجزُة؛ـأَنـعدمـوقوعهاـمّردـاحتالـعقي،

اـينقلبـإىـغره.ـ
والسحُرـليسـماثًاـحقيقةـامعجزةـعندـالتحقيق،ـوإنـكانـقدـيقالـعليه:ـإنهـ
خارٌقـلعادةـالناس،ـولكنـامرادـبذلك:ـأنهـيرقـعادةـاأغلبـاأعّم،ـولكنهـيكونـ
بكسِبـالساحرـوغِرهـمنـالذينـيتعلمونـالسحر،ـفهوـيكونـمّطردًاـداخاًـيـالصورةـ
التيـخلقـاهـتعاىـعليهاـهذاـالعاَلـم،ـبخافـامعجزة؛ـفإهاـخارجٌةـعنـذلكـكّله،ـ

وليستـبكسبـالنبي،ـواـُيمكنـتعُلمها.ـ
واـيرـيـذلكـجهُلناـبحقيقةـالسحر،ـواـبحقيقةـكيفيةـتكُونـامعجزةـوظهورها،ـ

ـاأحكام.ـ ـاجزُمـهذه فيكفينا
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والقاعدةـامّطردةـعندـأهلـالسنة:ـأنهـاـمؤِثرـيـالوجودـإاـاه،ـوعىـذلكـفاـ
ـيبلغـحدـاإعجاز؛ـكفلقـالبحرـ ـإنـم ـمنـااحتااتـامذكورة،ـوالسحرـونحوه: ـأٌي ترد

ـالعقاء،ـفظاهر. ـاموتى،ـكاـهوـمذهُبـميع وإحياء
وإنـبلغـفإّماـدونـدعوىـالنبوةـوالتحّدي،ـفظاهرـأيضًا؛ـإذـاـيكونـهناكـقدٌحـ

ـالنبي. ـنبوة ي
ـالسحَرـ ـاهـتعاىـاـيلقـهذا ـأن ـبّد ـاحالةـفا ـاإعجاز،ـففيـهذه ـبلوغـحد أوـمع
عىـيدـساحرـيدعيـالنبوة،ـواـبَدـأنهـيقدرـغُرهـعىـمعارضتهـإنـخَلـَقه،ـوإاـكانـ

ـالعُضد))).ـ ـنَصـعليه تصديقًاـللكاذب،ـوإنهـماٌل،ـكا
ـبصدقهـوبتصديقـاهـ ـالعلَم ـُيفيدنا قالـاإمامـالسعد:ـ»مردـإظهارـامعجزةـعىـيده
ـإثباتـ ـالنبيـي ـالتمُسكـبخر ـيصح ـاعتبارـكامـوإخبار،ـومنـهنا ـإى ـافتقاٍر إياهـمنـغر
الكامـوامتـناعـالكذبـوالنقصـعىـماـمّر،ـوإىـهذاـيشرـماـقالـإمامـاحرمن:ـإناـ
نجعلـإظهارـامعجزةـتصديقًاـبمنزلةـأنـيقول:ـجعلُتهـرسواً،ـوأنشأتـالرسالةـفيه؛ـ

ـباـثبت. كقولك:ـجعلُتكـوكيًا،ـواسَتنَبُتكـلشأي؛ـمنـغرـقصدـإىـإخبارـوإعام
ومصوله:ـأنهـُيعترـالقولـفيهـإنشاًءـاـإخبارًا،ـوأماـلوـتّمـلناـنفيـالكذبـعنهـ

ـالنبيـعىـماـسبق،ـفاـإشكال«)2). بغرـخر
طرق العلم بنبوة سيدنا حمد عليه أفضل الصاة والسام: 

طريُقـااستدالـعىـنبوةـالنبيـعليهـالصاةـوالسامـهوـامعجزةـالدالةـعىـ
نبوته،ـوهذاـاـينايـأنـيدّلـعليهاـبطرقـأخرى،ـوبخرـمنـثبَتتـعصمُتهـكنصوصـ

)))ـ»امواقف«ـص346.

)2)ـ»رحـامقاصد«ـ)2:ـ79)).
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التوراةـواإنجيلـالتيـمـحَرف،ـأوـبخلِقـعلٍمـرورٍيـكعلمـالصديقـريـاهـعنه،ـ
وأماـماـاستدَلـبهـالعلاءـعىـنبوتهـعليهـالصاةـوالسامـباـشاعـمنـأخاقهـوأحوالهـ

ـبأدنىـنظر.ـ ـيظهر ـامعجزة،ـكا ـإى فعائٌد
ـفهوـمموٌلـ ـُنقلـعنـاإمامـاجوينيـوغره:ـمنـأنـالدليلـهوـامعجزةـفقط، ـما وأما
عىـماـيصلحـدلياًـللنبوةـــعىـاإطاقـــوحجًةـعىـامنكرينـبالنسبةـإىـكلـنبٍي،ـ

حتىـالذيـاـنبيـقبلهـواـكتاب.ـ
وقدـاحتّجـعىـذلكـبأنـقال:ـ»اـيمكنـنصُبـدليلـعىـالنبوةـسوىـامعجزة؛ـ
أنـماـُيقّدرـدلياًـإنـمـيكنـخارقًاـللعادة،ـأوـكانـخارقًاـومـيكنـمقروناـبالدعوى؛ـمـ

يصلحـدلياً؛ـلاتفاقـعىـجوازـوقوعـاخوارقـمنـاهـتعاىـابتداًء«))).
ـأنـامعجزةـ ـإذاـُسّلمـلنا ـأي: ـوهوـمسَلمـمنـماهرـاإسامين، ـذلك، فإذاـُسِلمـلنا
ـأّنـسيَدناـممدًاـملسو هيلع هللا ىلصـاّدعىـالنبوة،ـوظهرتـامعجزُةـعىـيده،ـ تدُلـعىـالصدق،ـوثبتـلنا
فإنـهذاـلرهاٌنـأكيدـعىـأنـسيدناـممدًاـعليهـأفضلـالصاةـوالسامـنبٌيـمنـاأنبياءـ

ـالنبوة.ـ الصادقنـيـدعوى
فمـاـبالكـإذاـانضمـإىـذلكـشواهُدـمنـكتبـالسابقنـتدُلـعىـأنـاأنبياءـ
ـبنبّيناـعليهـ ـأقوامهم ـيبّرون ـــكانوا ـالصاةـوالسام السابقنـــكموسىـوعيسىـعليهم
أفضلـالصاةـوالسام،ـويطلبونـمنهمـأنـيؤمنواـبهـحاَلـظهوره؟ـإنـذلكـسيكونـ

ـالصاةـوالسام)2).ـ ـالنبيـاخاتمـعليه قاطعًاـعىـثبوتـنبوة

)))ـانظر:ـ»رحـامقاصد«ـ)2:ـ79)-80)).

)2)ـوقدـقامـكثرـمنـالعلاءـوالباحثنـقدياـوحديثًاـبكتابةـكتبـخاصةـهذهـامطالبـالتيـأرناـ

ـفيهاـوماولةـ ـــعىـالتحريفـالواقع ـقوية ـقدـأشارتـإشاراٍت ـأنـالكتبـالسابقة ـفأثبتوا إليهاـهنا،
ـالصاةـوالسام،ـ ـأفضل ـنبيناـعليه ـنبوة ـعى ـالدائلـوطمسهاــ أتباعـتلكـالدياناتـحريفـهذه

ـالراغبـبااستزادة. ـالعلم ـإليهاـطالُب فلرجع
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واـيمكنـتصُورـأحٍدـُينكرـأّنـسيدناـممدًاـعليهـالصاةـوالسامـمـيَدِعـالنبوةـ
لنفسه،ـأوـأنهـمـيقل:ـإنهـخاتمـاأنبياء،ـفإنـالشواهدـواأخبارـمتواترٌةـبذلكـاـيمكنـ

ـُينكرهاـمنكٌرـواـمتاعب.ـ أن
أواً: طريق امعجزة ي الدالة عى نبوة سيدنا حمد عليه الصاة والسام:

ـأشهرـ ـامعجزة،ـفهذا ـالصاةـوالسامـقدـحّدىـالناسـوأظهر ـالنبيـعليه أماـكون
منـأنـحتاجـإىـالدليل.ـ

قالـتعاى:ـ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ائ ائ  ەئ ەئ وئ 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ    ۈئ﴾ـ]البقرة:ـ23[.

ۅ              ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ      ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ﴿ۓ 
ۉ﴾ـ]يونس:ـ38[.

﴿ٱ  ٻ  ٻٻ ٻ پ پ   پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ﴾ـ]هود:ـ3)[.

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ﴿ڀ  
ڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ﴾ـ]اإراء:ـ88[.

ـإىـاإتيانـبسورةـ ـتعاىـوسلمـحّدىـبالقرآن،ـودعا ـأنهـصىـاهـعليه وبيانـذلك:
الدهناء،ـ رمالـ كثرَةـ كثرهمـ معـ الَعرباء،ـ العربـ منـ والفصحاءـ البلغاءـ مثِلهـمصاقَعـ
امباهاةـ عىـ وهالكهمـ اجاهلية،ـ واحميةـ العصبيةـ بغايةـ وشهرهمـ البطحاء،ـ وحىـ
وامباراةـوالدفاعـعنـاأحساب،ـوركوبـالشططـيـهذاـالباب،ـفعجزواـحتىـآثرواـ
امقاَرعةـعىـامعارَضة،ـوبذلواـامهجـواأرواحـدونـامدافعة،ـفلوـقدرواـعىـامعارضةـ
ـبجميعـذلكـ ـالصارف،ـوالعلُم ـالدواعيـوعَدم ـلتوُفر ـلنُقلـإلينا؛ لعارضوا،ـولوـعارضوا
قطعٌيـكسائرـالعادياتـاـيقدحـفيهـاحتاُلـأهمـتركواـامعارضَةـمعـالقدرةـعليها،ـأوـ
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عارضواـومـُينَقلـإليناـمانٍع؛ـكعدمـامبااةـوقلةـاالتفاتـوااشتغالـبامهات))).

ـ ـالكام،ـوفرطـعداوهمـلإسامــ ـمعـكالـحذاقتهمـيـأرار وأرافـالعربــ
مـجدواـفيهـللطعنـمااً،ـومـيوردواـيـالقدحـمقااً،ـونسبوهـإىـالسحرـــعىـماـهوـ
دأبـامحجوجـامبهوتـــتعُجبـًاـمنـفصاحته،ـوحسنـنظمهـوباغته،ـواعرفواـبأنهـ
ليسـمنـجنسـخطبـاخطباء،ـأوـشعرـالشعراء،ـوإنـلهـحاوة،ـوعليهـطاوة،ـوإنـ
ـوأبىـ ـوامقاتلةـعىـامقاولة، ـامقارعةـعىـامعارضة، ـفآثروا ـمثمرة، ـوأعاليه ـُمغِدقة، أسافله

اهـإاـأنـيتمـنورهـعىـُكرٍهـمنـامركن،ـوُرْغمـامعاندين)2).
وجه اإعجاز: 

اجمهورـعىـأنـإعجازـالقرآن:ـلكونه ي الطبقة العليا من الفصاحة، والدرجة 
ـبمهارهمـيـفنـ ـالعربـبسليقتهم،ـوالعلاء القصوى من الباغة،ـعىـماـيعرفهـفصحاء
البيان،ـوإحاطتهمـبأساليبـالكام،ـوهذاـمعـاشتالهـعىـاإخبارـعنـامغَيباتـاماضيةـ
واآتية،ـوعىـدقائقـالعلومـاإهية،ـوأحوالـامبدأـوامعاد،ـومكارمـاأخاقـواإرشادـ
ـللمتدّبرين،ـ ـيظهر ـالعلميةـوالعمليةـوامصالحـالدينيةـوالدنيوية،ـعىـما إىـفنونـاحكمة

ويتجىـعىـامتفّكرين)3).
وقيل:ـهوـماـاشتملـعليهـمنـالنظِمـالغريبـامخالفـلنظمـالعربـونثرهمـيـ
مطالعهـومقاطعهـومفاصله،ـوعليهـبعضـامعتزلة)4)،ـوذهبـالقايـالباقايـإىـأنهـ

ـاأمرين)5).ـ مموُع

)))ـانظر:ـ»رحـامقاصد«ـ)2:ـ83)).

)2)ـامصدرـالسابقـ)2:ـ85)).

)3)ـ»رحـامقاصد«ـ)2:ـ83)(،ـ»امواقف«ـص349.

)4)ـ»امواقف«ـص349.

ـالسابقـص350. ـامصدر (5(
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وشّككـبعضهمـيـوجودـفرٍقـبنـامعنىـاأولـوالثايـحتىـُجَعلـكٌلـمنهاـ

ـباأمرين!ـ ـاإعجاز ـاإمامـكون مذهبًا،ـوُجَعلـمذهُب
وبّنـاإمامـالسعدـالفرقـبينهاـبأنـمعنىـالثاي:ـأنـنظمـالقرآنـوتركيبهـيالفـ
امعتـادـمنـأساليبـكامـالعرب؛ـإذـمـيعهدـفيهـكونـامقاطعـعىـمثل:ـ﴿ۆ﴾ـ
و﴿ڑ ﴾،ـوامطالعـعىـمثل:ـ﴿ڱ ڱ﴾ـو﴿ٱ ٻ    ﴾ـو﴿ے      *  ۓ ڭ    ﴾ـ

و﴿ٱ ٻ  ﴾،ـوأمثالـذلك.ـ
ـاخارَجـعنـ ـمقتىـاحالـاحَد ـبالٌغـيـالفصاحةـوامطابقة ـأنـنظمه ومعنىـاأول:
ـإىـالبعض،ـ ـترُتبـالكلاتـوضمـبعضها ــ: ـــعىـاأول طوقـالبر،ـوكانـمعنىـالنظم
وعىـالثاي:ـمعهاـمرتبَةـامعايـمتناسقَةـالدااتـعىـحسبـماـيقتضيهـالعقل؛ـعىـ
ـفياـبنـالكلمـعىـحسبـاأغراضـ ـإنـالنظمـهوـتوّخيـمعايـالنحو ـالقاهر: ـقالـعبد ما

ـالكام))). التيـُيصاغـها
وذهبـالنّظاُمـوكثٌرـمنـامعتزلةـوامرتىـمنـالشيعةـإىـأن:ـإعجازهـبالرفة،ـ
َمـامتحّدينـعنـمعارضته،ـمعـقدرهمـعليها،ـوذلكـإماـ وهي:ـأنـاهـتعاىـرفـِمَ
بسلبـقدرهم،ـأوـبسلبـدواعيهم،ـأوـبسلبـالعلومـالتيـاـبّدـمنهاـيـاإتيانـبمثلـ
القرآن؛ـبمعنى:ـأهاـمـتكنـحاصلًةـهم،ـأوـبمعنى:ـأهاـكانتـحاصلةـفأزاهاـاه،ـوهذاـ

ـامرتى. ـامختارـعند هو
ـُيساويهـ ـوالعلمـبأنهـكيفـُيؤَلفـكاٌم ـبنظمـالقرآن، ـأنهـكانـعندهمـالعلُم وحقيقه:
أوـُيدانيه،ـوامعتاُد:ـأنـمنـكانـعندهـهذانـالعلان،ـيتمكنـمنـاإتيانـبامثل،ـإاـأهمـ

كلاـحاولواـذلكـأزالـاهـتعاىـعنـقلوهمـتلكـالعلوم)2).

)))ـ»رحـامقاصد«ـ)2:ـ85)(.ــ

)2)ـامصدرـالسابقـ)2:ـ83)(.ـ
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واأممـ اأنبياءـ كقصصـ ــ اماضيةـ اأخبارـ عنـ إخباُرهـ امعجزاتـ أنواعـ ومنـ

السابقةـــوامستقَبلة؛ـكقولهـتعاىـيـسورةـالروم:ـ﴿ھ * ھ ے * ۓ ۓ ڭ 
ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ۈٴۇ  ۆۈ   * ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ 
  * ۆئ  ۇئ    ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ        ائائ  ى     * ې  ې  ې 
]الروم:ـ)-6[،ـوقولهـتعاى:ـ ﴾ـ ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ڀ  ڀ  ڀ 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ﴿ۓ 
ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ 
وئ﴾ـ]الفتح:ـ27[،ـوغرهاـكثر،ـوقدـأّلفـالعلاءـيـهذهـكتبًاـكثرة،ـومنـأشهرهاـ

ـالنبوة«.ـ ـالبيهقيـ»دائل كتابـاإمام
ـالسامـعىـخافـالعادة،ـ ـالنبوةـوامعجزاتـأفعاٌلـظهرتـمنهـعليه ومنـدائل

ـالنبوة،ـوهيـمشهورة.ـ ـالعلاءـيـُكتبـأعام وهيـكثرةـجدًا،ـذكرها
وهناكـوجٌهـمنـأوُجهـالدالةـعىـنبوةـسيدناـممدـملسو هيلع هللا ىلص،ـذكرهـاإمامـالتفتازايـ

وغرهـمنـالعلاءـاأعام،ـونوردـنّصـاإمامـالسعد،ـفقدـقال:
»ماـسبقـــأي:ـالوجوُهـالسابقةـيـالدالةـعىـنبوةـسيدناـممدـعليهـالصاةـ
والسامـــهوـالعمدُةـيـإثباتـالنبوةـوإلزاِمـاحجةـعىـامجادلـوامعاند،ـوقدـيذكرـ

ـتقويًةـلهـوتتميًاـوإرشادًاـلطالبـاحقـوتعليًا. ـُأَخر وجوه
اأول:ـأنهـقدـاجتمعـفيهـمنـاأخاقـاحميدة،ـواأوصافـالريفة،ـوالسَرـ
ـالنفسـوالبدنـ ـإى ـالراجعة ـالبديعة الـمْرضية،ـوالكااتـالعلميةـوالعملية،ـوامحاسن
والنسبـوالوطنـماـجزمـالعقلـبأنهـاـجتمُعـإاـلنبٍي،ـوتفاصيُلـذلكـتصنيٌفـعىـ

ِحَدة.ـ
ـبااعتقاداتـوالعباداتـ ـيتعلق ـاشتملتـعليهـريعُتهـما ـأّنـمنـنظرـفيمـا الثاي:



ـــ475 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
ـليستـ ـأها ـقْطَعًا ـفيهاـمنـدقائقـاحكمةـَعِلَم وامعاماتـوالسياساتـواآدابـوَعِلَمـما

إاـوضعًاـإهيًا،ـووحيًاـساويًا،ـوامبعوثـهاـليسـإاـنبّيًا.
ـــحربًاـأهلـاأرضـ ـأعوانهـوأنصاره ـمعـضعفهـوفقرهـوقّلة ـانتصبــ ـأنه الثالث:
آحاِدهمـوأوساطهمـوأكارهمـوجبابرهم،ـفضّللـآراءهم،ـوسّفهـأحامهم،ـوأبطلـ
ـاأعصارـواأزمان،ـوانترـ ِمللهم،ـوهدمـُدَوهم،ـوظهرـدينُهـعىـاأديان،ـوزادـعىـمّر
يـاآفاقـواأقطار،ـوشاعـيـامشارقـوامغارب،ـمنـغرـأنـتقدرـاأعداءـــمعـكثرةـ
عددهمـوعددهم،ـوشدةـشوكتهمـوشكيمتهم،ـوفرطـميتهمـوعصبيتهم،ـوبذهمـغايةـ
الوسعـيـإطفاءـأنواره،ـوطمسـآثارهـــعىـإمادـرارةـمنـناره،ـفهلـيكونـذلكـإاـ

ـإهّي،ـوتأييدـساوي. بعون
الرابع:ـأنهـظهرـأحوَجـماـكانـالناسـإىـمنـهديـإىـالطريقـامستقيم،ـويدعوـ
إىـالدينـالقويم،ـوينظمـاأمور،ـويضبطـحاَلـاجمهور؛ـلكونهـزمانـفرةـمنـالرُسل،ـ
وتفرقـللسُبل،ـوانحرافـيـاملل،ـواختالـللدول،ـواشتعالـللضال،ـواشتغالـبامحال:
فالعرب:ـعىـعبادةـاأوثانـووأدـالبنات،ـوالفرس:ـعىـتعظيمـالنران،ـووْطِءـ
ـالبقر،ـوسجودـ اأمهات،ـوالرك:ـعىـخريبـالباد،ـوتعذيبـالعباد،ـواهند:ـعىـعبادة
احجرـوالشجر،ـواليهود:ـعىـاجحود،ـوالنصارى:ـحيارىـفيمنـليسـبوالدـواـمولود.ـ
وهكذاـسائُرـالفرقـيـأوديةـالضال،ـوأخبيةـاخيالـواخبال،ـأفيليقـبحكمةـ
املكـاحقـامبنـأنـاـيرسلـرمةـللعامن،ـواـيبعثـمنـجددـأمرـالدين؟ـوهلـظهرـ
أحٌدـيصلحـهذاـالشأن،ـويؤسسـهذاـالبنيان،ـغرـممدـبنـعبدـاهـبنـعبدـامطلبـبنـ
هاشمـبنـعبدـمنافـبنـقيـبنـكابـبنـمرةـبنـكعبـبنـلؤيـبنـغالبـبنـفهرـبنـ
مالكـبنـالنرـبنـكنانةـبنـخزيمةـبنـمدركةـبنـإلياسـبنـمرـبنـنزارـبنـمعدـبنـ

ـالتحيات«))). ـأفضلـالصلوات،ـوأكمل عدنان،ـعليه

)))ـ»رحـامقاصد«ـ)2:ـ88)-89)).
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ومنـأدلةـنبوةـسيدناـممدـعليهـأفضلـالصاةـوالسامـالنصوُصـالواردُةـيـكتبـ
ـبنـأمهم،ـكالتوراةـواإنجيل.ـ ـامشهورةـفيا ـالعربية ـاللغة ـإى ـامتقدمنـامنقولة اأنبياء

العقيدةـامهمة،ـ ببيانـهذهـ التفسرـ التوحيدـويـعلمـ العلاءـيـعلمـ وقدـاهتمـ
ـالريعةـ ـالصاةـوالسامـخاتمـاأنبياءـوأنهـاـنبيـبعده،ـوأنه أعنيـكونـنبيناـممدًاـعليه
التيـأظهرهاـاهـتعاىـعىـيديهـهيـخامةـالرائع،ـماـهذهـالعقيدةـمنـأمية،ـبحيثـإنـ
منكرهاـكافر.ـومنـهناـقامواـبالردـعىـمنـادعىـالنبوةـبعدـسيدناـممدـعليهـأفضلـ
الصاةـوالسامـمنـلدنـمسيلمةـالكذابـإىـالقاديايـوغرهـمنـاخارجنـعنـدينـ

اإسام.ـوحذرواـمنـااغرارـهمـماـيعلمونهـمنـخطورةـاانحرافـيـهذاـامقام.ـ
قال الطحاوي: )وإنه خاتم اأنبياء(

وردـيـالقرآنـأنـنبوةـممدـملسو هيلع هللا ىلصـخامُةـالرساات،ـوأنهـخاتمـاأنبياء،ـوذلكـيـ
اأحزاب:ـ﴿ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ  سورةـ
النبيـ بعدـ النبوةـ اّدعىـ ُمَمٌعـعليه،ـوكُلـمنـ ]40[،ـوهذاـ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴾ـ

ممٍدـفهوـمرتٌدـوكافر.
ـالعاقبـ ـامعنىـمنها:ـ»وأنا ـالنبيـممدـملسو هيلع هللا ىلصـهذا وقدـوردـيـأحاديثـكثرةـقالـها
الذيـليسـبعديـنبي«)))،ـأي:ـالذيـاـَيعُقبهـأحٌدـمنـاأنبياء،ـفكيفـجيـزـهؤاءـ

ـامّدعي؟ـ ـالرسول ـاإياَنـهذا أنفسهم
ـالعلمـهذاـ ـيتوقفـعى ـاأنبياء،ـا ـآخُر ـالسام ـبأنـسيدناـممدًاـعليه ـالعلم ـإن ثم

ـبالرورة. ـالدين احديث؛ـأَنهـصارـمعلومًاـمن

ـبابـماـجاءـيـأساءـ ـالرمذيـيـ»سننه«ـمنـحديثـمطعمـريـاهـعنه،ـكتابـاأدب، ـأخرجه (((

ـبنحوه.ـوقال:ـحديثـحسنـصحيح. النبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـ)2840(،
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وروىـالبخاريـيـ»صحيحه«ـعنـممدـبنـجبرـبنـمطعم:ـعنـأبيهـريـاهـ
تعاىـعنهـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»يـمسةـأساء:ـأناـممٌد،ـوأمُد،ـوأناـاماحيـالذيـ

يمحوـاهـيـالكفَر،ـوأناـاحارـالذيـُحرـالناُسـعىـقدمي،ـوأناـالعاقب«))).
ـالعاقبـالذيـ ـالكبر«ـيـروايتهاـعنه:ـ»وأنا ـالرمذيـوالطرايـيـ»معجمه وزاد

ليسـبعديـنبٌي«،ـقالـأبوـعيسى:ـهذاـحديثـحسنـصحيح)2).ـ
ويـروايةـابنـحباَن:ـعنـممدـبنـجبرـبنـمطعم:ـعنـأبيه:ـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ
ـاحارـ ـاهـيـالكفر،ـوأنا ـاماحيـالذيـيمحو ـأمُد،ـوأنا ـأناـممٌد،ـوأنا ـ»إنـيـأساء: قال:

الذيـحرـالناسـعىـقدمه،ـوأناـالعاقبـالذيـليسـبعدهـنبٌي«)3).ـ
كفٌرـ وهذاـ اتبعه،ـ منـ وهناكـ النبّوَةـ أمد(ـ )غامـ القاديانيةـ زعيُمـ ادعىـ وقدـ
وِرّدٌةـعنـدينـاإسام؛ـأَنـالعلمـبأنـنبَيـناـخاتُمـاأنبياءـوامرسلنـمعلوٌمـمنـالدينـ
ـيتعّلق،ـووجودـ ـأن ـتعّلقـباـشاء ـله،ـوإن ـللقرآنـومكِذٌب بالرورة،ـوزعُمهـهذاـخالٌف
أناٍسـيتبعونـهذاـالكاذبـدليٌلـعىـوجودـجهٍلـعندـبعضـالناسـيـاأمورـامعلومةـ

ـبالرورة.ـ ـالدين من
وقدـرأيُتـقبلـسنواتـبعَضـمنـزعمـأنهـرسوٌلـمنـعندـاهـتعاى،ـفقلُتـله:ـ
أنتـخالفـاآيَةـالكريمةـالتيـتنُصـعىـأنـسيدناـممدًاـعليهـالصاةـوالسامـخاتمـ

ـأناـرسوٌلـولستـبنبّي.ـ اأنبياء.ـفقال:
ومـيعرفـهذاـاجاهُلـأّنـكَلـرسولـجبـأنـيكونـنبّيـًا،ـفادعاءـكونهـرسواًـ

)))ـكتابـامناقب،ـبابـماـجاءـيـأساءـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـ)3532).

)2)ـأخرجهـالطراي،ـ)522)(،ـ)2:ـ)2)(.ـوالرمذي،ـكتابـاأدب،ـبابـماـجاءـيـأساءـالنبيـ

ملسو هيلع هللا ىلص،ـ)2840).
)3)ـكتابـالتاريخ،ـبابـمنـصفتهـملسو هيلع هللا ىلصـوأخباره،ـ)3)63).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  478
ليسـبنبٍيـخالٌفـلإماع،ـولِـاـهوـمقطوٌعـبهـمنـالقرآن،ـوقدـتأّثرـبعُضـاجهلةـهذاـ

امّدعيـحتىـتصّديُتـلهـوأظهرُتـُمقهـهم.ـ
ـاهـرؤوفًاـرحيًا،ـفقالـجلـمنـقائل:ـ﴿ھ ھ ے ے  وقدـساه
ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ﴾ـ

]التوبة:ـ28)[.
انطلقـ قال:ـ بنـمالكـاأشجعيـ الصحيحن«ـعنـعوفـ »امستدركـعىـ ويـ
ـاليهود،ـفقال:ـ»ياـمعرـاليهود،ـأرويـاثنَيـعرـ النبُيـملسو هيلع هللا ىلص،ـوأناـمعهـحتىـدخلناـكنيسة
رجًاـيشهدونـأنـاـإلهـإاـاهـوأنـممدًاـرسولـاهـحّطـاهـعنـكّلـهودٍيـحَتـأديمـ
الساءـالغضبـالذيـغضبـعليهم«ـقال:ـفُأسكتواـماـأجابهـمنهمـأحٌد،ـثمـرّدـعليهم،ـ
ـالنبيـامصطفى،ـ ـالعاقب،ـوأنا ـاحار،ـوأنا ـأحد،ـفقال:ـ»أبيُتم،ـفواهـأنا فلمـجبهـمنهم
آمنتمـأوـكّذبتم«،ـثمـانرفـوأناـمعهـحتىـكدناـأنـنخرج،ـفإذاـرجٌلـمنـخلفناـيقول:ـ
ـواهـ ـمعرـاليهود؟ـقالوا: ـتعلمويـفيكمـيا ـأَيـرجٍل ـفقالـذلكـالرجل: ـياـممد، كاـأنَت
ماـنعلمـأنهـكانـفيناـرجٌلـأعلُمـبكتابـاهـمنك،ـواـأفقهـمنك،ـواـمنـأبيكـقبلك،ـ
واـمنـجدكـقبلـأبيك،ـقال:ـفإيـأشهدـلهـباهـإنهـنبُيـاهـالذيـجدونهـيـالتوراةـ
فقالوا:ـكذبَت!ـثمـرُدواـعليهـقوله،ـوقالواـفيهـّرًا،ـفقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»كذبُتم،ـلنـ
ُيقبلـقوُلكم،ـأماـآنفًاـفتثنونـعليهـمنـاخرـماـأثنيُتم،ـوأماـإذاـآمنـفكّذبُتموهـوقلُتمـفيهـ
ماـقلُتم،ـفلنـيقبلـقولكم«ـقال:ـفخرجناـونحنـثاثةـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـوأناـوعبدـاهـبنـ
سام،ـوأنزلـاهـتعاىـفيه:ـ﴿ڻ ڻ ۀ  ۀ         ہ ہ ہ ہ ھ  ﴾ـ]اأحقاف:ـ0)[ـ
ـ»أّيـ ـاتفقاـعىـحديثـُمَيدـعنـأنس: ـإنا اآية.ـصحيٌحـعىـرطـالشيخنـومـُيرجاه،

رجلـعبدـاهـبنـسامـفيكم؟«ـخترًا))).ـ

)))ـكتابـمعرفةـالصحابةـريـاهـعنهم،ـبابـذكرـمناقبـعبدـاهـبنـسامـاإرائييـريـاهـ

ـاتفقاـعىـحديثـميدـ= ـإنا ـقالـاحاكم:ـصحيحـعىـرطـالشيخنـومـيرجاه ـ)5756(. عنه،



ـــ479 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
ُينازعـفيهاـمنـاملِحدينـيـهذاـالزمان،ـبلـ وخطورةـهذهـامسألةـووجوِدـمنـ
لقدـُوجدـمنـيشّككـيـأّنـيـاإسامـنّصًاـعىـأنـممدًاـعليهـالصاةـوالسامـخاتمـ
ـبسيدناـ ـالنبوة ـالداّلةـعىـختم ـالواضحة ـالعبارة اأنبياء،ـوبعُضهمـصارـحّرفـمعنىـهذه
ممدـعليهـالصاةـوالسام،ـأحببناـأنـنفصلـقلياًـيـِذكرـأدلةـهذهـامسألة،ـوأنـنوردـ

كاَمـالعلاءـاأعام؛ـلكيـتزدادـجاًءـوثباتًاـيـنفوسـالناس.
اأدلة عى أن نبينا حمدًا عليه الصاة والسام خاتم النبين:

توجدـأدلةـكثرةـعىـهذاـاأصلـالعظيم،ـوالركِنـالذيـاـيمكنـإسقاُطهـيـ
الدينـاإسامّي،ـبلـاحكِمـالذيـاـيشّكـفيهـإاـختُلـعقٍلـأوـمنحرٌفـكافرـبه.ـ

بنقلـكلاٍتـمنـ بعَضـتلكـاأدلةـونحّررـمعناهاـ امقامـ نوردـيـهذاـ وسوفـ
أعامـاأمة؛ـليكونـوقُعـذلكـأشَدـوأثبتـيـالنفس.ـ

ـاأحزاب:ـ﴿ٱ ٻ        ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ  ـاهـتعاىـيـسورة قال
* ڤ ڤ  ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ    ٹ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
 * ڱ     ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک    ک  ک  ک  ڑ 
ں ں      ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
* ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ   ۅۉ ۉ  ې ې  ڭ 
* ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ېئ﴾ـ]40-36[.

ـالتلخيص:ـعىـرطـ ـالذهبيـعليهـي ـاهـبنـسامـفيكمـخترًا.ـوعلق عنـأنسـأيـرجلـعبد ــ=
البخاريـومسلم.
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وقولهـتعاى:ـ﴿وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴾ـنٌصـريحـيـامعنىـالذيـ
تدُلـاآيةـعليه،ـوهوـأنهـاـنبَيـبعدـنبيناـعليهـالصاةـوالسام،ـفكُلـدعوىـالنبوةـبعُدـ
كفٌرـوضال،ـولوـمـنأِتـبيءـسوىـذلكـلكفىـاإنساَنـالصادَقـالباحَثـعنـاحقـ
الواضح،ـولكنـسنوردـماـيؤّكدـهذاـامعنىـويثبتهـيـالنفس،ـوذلكـلكثرةـماـُجادلـ
أهُلـالباطلـماولنـأنـيدشواـواضحاِتـاإسامـيـنفوسـالناس،ـوتراهمـلذلكـ
باذلنـكّلـجهدـيـالقدحـيـامسَلاتـوالروريات؛ـليومواـأهاـليستـروريات،ـ
وقدـعلمناـأّنـبعضـالناسـقدـشّككواـيـاحّسّياتـوالرورياتـالعقليةـكاستحالةـ
ـبعُضـامنحرفنـ ـيأَي ـإذنـأن ـفليسـمنـامستبعد ـذلك، ـالنقيَضنـوالضَدينـونحو اجتاع
ليشّككواـيـرورياتـالدينـالذيـيعادونهـبكلـوسيلة،ـفاـتتوقعهـمعـَمنـيقدحـيـ

الدين،ـأتراهـمسّلًاـلكـيـكلـماـيقّررهـالدينـوهوـمناقضـله؟!
قالـاإمامـالطريـيـتفسرـهذهـاآية:

»يقولـتعاىـذكره:ـماـكانـــأهاـالناســـممٌدـأباـزيدـبنـحارثة،ـواـأباـأحدـمنـ
ـإياها،ـولكنهـرسولـاهـ ـبعدـفراقه ـنكاُحـزوجته ـيلدهـممد؛ـفيحرمـعليه ـالذينـم رجالكم
وخاتمـالنبين،ـالذيـختمـالنبوَةـفُطبعـعليها،ـفاـُتفَتحـأحدـبعدهـإىـقيامـالساعة،ـ

وكانـاهـبكلـيءـمنـأعالكمـومقالكمـوغرـذلكـذاـعلمـاـيفىـعليهـيء.
ـالتأويل«))). ـالذيـقلناـيـذلكـقالـأهل وبنحو

رسولنا عليه الصاة والسام خاَتم وخاتِم
ـالتاءـيـ﴿ۇئ﴾ـوبعُضهاـبكرها)2)،ـوكاـ ـالقراءاتـبفتح وقدـوردتـبعُض

ـالفكر،ـطبعة:ـ405)هـ،ـ)22:ـ6)). ـتأويلـآيـالقرآن(،ـدار ـالبيانـعن )))ـ»تفسرـالطري«ـ)جامع

)2)ـقرأـعاصم:ـوخاَتَمـالنَبِِيـَنـبفتحـالتاء،ـفتكونـقراءةـغرهـبكرها،ـ»الوايـيـرحـالشاطبية«ـ

.(345(
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ـالنيسابوري: الوجهنـيدُلـعىـامعنىـنفسه،ـقال

»قالـالفراء:ـالـختاُم:ـآخرـكلـيء،ـومنهـيقال:ـختـمُتـالقرآن،ـواأعمـاُلـ
بخواتيمها،ـواخاتمـمثله،ـوأنتـخاتمـالنبين،ـوالركيبـيدلـعىـالقطعـواانتهاءـبجميعـ

معانيه«))).
ـاآلوي: وقال

»واخاتم:ـاسمـآلةـلِـاـُيتمـبهـكالطابعـلِـاـيطبعـبه،ـفمعنىـخاتمـالنبين:ـالذيـ
ـامرد:ـ»خاتِم«ـفعلـماضـعىـ»فاعل«ـوهوـيـ ـالنبين،ـوقال ـآخر ـبهـومآله: ـالنبيون ختم
ـاجمهورـ ـبه،ـوليسـبذاك،ـوقرأ ـفـ»النبين«ـمنصوبـعىـأنهـمفعول ـالنبين، معنى:ـخَتَم
)وخاتم(ـــبكرـالتاءـــعىـأنهـاسمـفاعلـأي:ـالذيـختمـالنبين،ـوامرادـبه:ـآخرهمـ

ـالنبين(«)2). ـنبّيًاـختم أيضًا،ـويـحرفـابنـمسعودـ)ولكن
ـامذكورة: ـالكريمة ـالطريـيـأثناءـتفسرهـلآية ـاإمام وقال

»واختلفتـالقراءـيـقراءةـقوله:ـ﴿ۇئ ۆئ﴾،ـفقرأـذلكـقراءـاأمصارـ
سوىـاحسنـوعاصمـبكرـالتاءـمنـخاتمـالنبيـن،ـبمعنى:ـأنهـختمـالنبيـن.ـُذكرـأنـ
ذلكـيـقراءةـعبدـاهـ)َوَلِكَنـَنبّيًاـَخَتَمـالنَبِيَن(ـفذلكـدليلـعىـصحةـقراءةـمنـقرأهـ
بكرـالتاء،ـبمعنى:ـأنهـالذيـختمـاأنبياءـملسو هيلع هللا ىلصـوعليهم،ـوقرأـذلكـــفياـُيذَكرـــاحسنـ
وعاصمـ﴿ۇئ ۆئ﴾ـبفتحـالتاء،ـبمعنى:ـأنهـآخرـالنبين،ـكاـقرأـ﴿َخُْتوٌمـَخاَمَُهـ

ِمْسٌك﴾ـبمعنى:ـآخُرهـمسكـمنـقرأـذلكـكذلك«.

)))ـ»تفسرـغرائبـالقرآنـورغائبـالفرقان«،ـنظامـالدينـاحسنـبنـممدـبنـحسنـالقميـالنيسابوريـ

)728ـهـ(،ـدارـالكتبـالعلميةـــبروتـــلبنانـــ6)4)هــ-ـ996)م،ـط)،ـت:ـالشيخـزكرياـ

عمرات،ـ)6:ـ466).
)2)ـ»روحـامعاي«ـ)22:ـ34).
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ـالكريمة: ـالبيضاويـيـتفسرـاآية ـاإمام وقال

ـبالفتح:ـ ـبهـعىـقراءةـعاصم ـأوـختموا ـالذيـختمهم ـالنبين(ـوآخرهم »)َوَخاتِـَم
ـالذيـختمهم،ـأوـُختمواـبه،ـعىـقراءةـعاصمـبالفتح«.ـ ﴿ۇئ ۆئ﴾ـوآخرهم

ـالسعود: ـأبو ـالعامة وقال
»﴿ۇئ ۆئ﴾ـأي:ـكانـآخرهمـالذيـختمواـبه،ـوُقرئـبكرـالتاءـأي:ـ
كانـخامهم،ـويؤيدهـقراءةـابنـمسعودـ)ولكنـنبيًاـختمـالنبين(،ـوأّيـًاـماـكان،ـفلوـكانـ
لهـابٌنـبالٌغـلكانـنبّيـًا،ـومـيكنـهوـملسو هيلع هللا ىلصـخاتمـالنبين،ـكاـيروىـأنهـقالـيـإبراهيمـحنـ
توي:ـ»لوـعاشـلكانـنبيًا«)))،ـواـيقدحـفيهـــأي:ـيـكونـالنبيـعليهـالصاةـوالسامـ
خامًاـلأنبياءـــنزوُلـعيسىـبعدهـعليهاـالسام؛ـأَنـمعنىـكونهـخاتمـالنبين:ـأنهـاـ
ُينَبـأـأحٌدـبعده)2)،ـوعيسىـمنـُنـِبَئـقبله،ـوحنـينزلـإناـينزلـعمًاـعىـريعةـممدـ

ـبعضـأمته«)3).ـ ـإىـقبلتهـكأنه ملسو هيلع هللا ىلصـمصليًا
وماـيدُلـعىـأنـامراَد:ـامنعـالنبوةـالناشئةـاـامستأنفةـبعدـزمانـنبوةـسيدناـممدـ

ـبابـماـجاءـيـ ـابنـماجهـيـ»سننه«ـمنـحديثـابنـعباسـريـاهـعنها،ـكتابـاجنائز، ـأخرجه (((

ـماتـإبراهيمـابنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ ـ»ما الصاةـعىـابنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـوذكرـوفاته،ـ)))5)(،ـولفظه:
ـنبيًا.ـولوـعاشـلعتقتـ ـلهـمرضعًاـيـاجنة.ـولوـعاشـلكانـصديقًا إن صىـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـوقالـ:

ـاسرقـقبطي«. ـالقبطـوما أخواله
)2)ـأي:ـاـتنشأـنبوٌةـلغرهـبعَدهـيـالزمان،ـوسيدناـعيسىـعليهـالسامـكانـنبّيـًاـقبلـنبيناـعليهاـ

الصاةـوالسام،ـولكنـغايةـاأمر:ـأنهـيعادـإنزالهـبعدـرفعهـإىـالساءـيـآخرـالزمان،ـويعودـ
ـاإسام. ـله،ـحكمـبرعة ـتابعًا ـبنبينا مؤمنًا،

ـدارـ ـأيـالسعودـممدـبنـممدـالعادي))95هـ(، ـالقرآنـالكريم«، ـالعقلـالسليمـإىـمزايا ـ»إرشاد (3(

إحياءـالراثـالعريـــبروت،ـ)7:ـ06)).
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عليهـأفضلـالصاةـوالسام،ـوأّنـهذاـاأمرـمَمٌعـعليهـاـيقبُلـالنـزاع،ـواـحتملهـ

تعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ  قولهـ تفسرـ يـ القرطبيـ اإمامـ قّررهـ ماـ أصاً،ـ
ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڃ ڃ     ڃ ڃ چ چ  چچ  ڇ ڇ   ڇ 

ڇ ڍ ڍ﴾ـ]الكهف:ـ77[ـقال:
»قالـبعضـالعلاء:ـواـجوزـأنـيقالـكانـ]أي:ـاخر[ـنبّيـًا؛ـأَنـإثباتـالنبوةـ
اـجوزـبأخبارـاآحاد،ـاـسياـوقدـرويـمنـطريقـالتواترـــمنـغرـأنـحتملـتأوياًـــ
ـ»اـنبيـبعدي«ـوقالـتعاى:ـ﴿ۇئ ۆئ﴾ـ ـوالسام: ـعليهـالصاة ـقوله بإماعـاأمة
]اأحزاب:ـ40[ـواخرـوإلياسـميعًاـباقيانـمعـهذهـالكرامة،ـفوجبـأنـيكوناـغَرـ
نبَين؛ـأَهاـلوـكاناـنبَينـلوجبـأنـيكونـبعدـنبِيناـعليهـالصاةـوالسامـنبٌي،ـإاـماـ

قامتـالدالُةـيـحديثـعيسىـأنهـينزلـبعده.
ـالصاةـ ـنبيناـعليه ـوليسـبعد ــ ـتقّدم ـــعىـما ـاخرـكانـنبّيـًا ـأّن ـاجمهور قلت))):

ـابتداًء.ـواهـأعلم«)2). ـالنبوَةـبعده والسامـنبٌي،ـأي:ـيّدعي
فُيستفادـمنـهذاـالنص:ـأنـالقولـبأنهـاـيوجدـنبوةـمبتدأًةـبعدـنبوةـنبيـممدـ
عليهـالصاةـوالسام،ـهذاـالقولـمُلـإماعـاـحتملـالتأويل،ـوقدـثبتـبالنصوصـ

امتواترة.ـ
ـاآلوي: وقال

»وكونهـملسو هيلع هللا ىلصـخاتمـالنبينـماـنطقـبهـالكتاب،ـوصدعتـبهـالسنة،ـوأمعتـعليهـ
اأمة،ـفيكفرـمّدعيـخافه،ـوُيقتلـإنـأّر«)3).

ـالقرطبي. ـأي: (((

ـالقرطبي«ـ))):ـ28(ـوماـبعدها. )2)ـ»تفسر

ـامثاي«ـ)22:ـ)4). ـالعظيمـوالسبع ـالقرآن ـامعايـيـتفسر )3)ـ»روح
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ـالسمرقنديـيـتفسرـاآية: ـاإمام وقال

ـبالتبني،ـوليسـبأٍبـ »قولهـعزـوجل:ـ﴿ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴾ـيعني:
ـيكنـ ـيعني:ـولكنهـممدـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص.ـويقال:ـم ـبنـحارثة،ـ﴿وئ  وئ ۇئ﴾، لزيد
أَبـالرجال؛ـأنـبنيهـماتواـصغارًا،ـولوـكانـالرجالـبنيه،ـلكانواـأنبياَءـواـنبيـبعده،ـ

فذلكـقوله:ـ﴿ۇئ ۆئ﴾«))).
ـاخازن: وقال

»قولهـعزـوجل:ـ﴿ې ى    ى ائ ائ ەئ ەئ ﴾،ـوذلكـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ
ـفأنزلـاهـ﴿ې ى        ى ائ ائ  ـابنه، ـتزوجـامرأة ـإنـممدًا ـالناس: ـتزوجـزينبـقال لـّا
ەئ ەئ ﴾،ـيعني:ـزيدـبنـحارثة.ـوامعنى:ـأنهـمـيكنـأباـرجلـمنكمـعىـاحقيقة،ـ

ـالصهرـوالنكاح.ـ حتىـيثبتـبينهـوبينهـماـيثبتـبنـاأبـوولدهـمنـحرمة
فإنـقلَت:ـقدـكانـلهـأبناٌء:ـالقاسمـوالطيبـوالطاهرـوإبراهيم،ـوقالـللحسن:ـ

إنـابنيـهذاـسّيٌد.ـ
ـيبلغواـمبلغـ ـالنفيـبقوله:ـ﴿ەئ ەئ﴾ـوهؤاءـم ـُأخرجواـمنـحكم ـقد قلُت:
ـالذينـمـيلدهم،ـ﴿وئ  وئ ۇئ﴾ـأي:ـإنـكلـرسولـ الرجال،ـوقيل:ـأرادـبالرجال:

)))ـ»تفسرـالسمرقنـديـالـمسمىـبحرـالعلوم«،ـنرـبنـممدـبنـأمدـأبوـالليثـالسمرقنديـ

)367هـ(،ـدارـالفكرـــبروت،ـت:ـد.ممودـمطرجي،ـ)3:ـ59-60(.ـ

ثمـقالـاإمامـالسمرقـندي:ـ»قرأـبعضهمـ)ولكنـرسوُلـاه(ـبضمـالامـومعناهـولكنـهوـ ـ
رسولـاهـومنـقرأـبالنصبـمعناهـولكنـكانـرسولـاهـوكانـ﴿ۇئ ۆئ﴾ـوقرأـعاصمـ
يـإحدىـالروايتنـ﴿ۇئ ۆئ﴾ـبنصبـالتاءـوقرأـالباقونـبالكسـر،ـفمنـقرأـبالكرـ
يعني:ـآخرـالنبين،ـومنـقرأـبالنصبـفهوـعىـمعنىـإضافةـالفعلـإليهـيعني:ـأنهـختمهم،ـوهوـ
ـالنبين«ـفلمـيسمعـ ـأنهـقال:ـ»أناـخاتم ـنقرأـأنهـرويتـاآثارـعنه ـأبوـعبيد:ـوبالكر؛ خاتم،ـقال

ـإاـبكرـالتاء«. ـيروون أحدـمنـفقهائنا
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هوـأبوـأمتهـفياـيرجعـإىـوجوبـالتوقرـوالتعظيمـله،ـووجوبـالشفقةـوالنصيحةـهمـ

عليه،ـ﴿ۇئ ۆئ﴾:ـختمـاهـبهـالنبوة؛ـفاـنبوةـبعده،ـأي:ـواـمعه.
قالـابنـعباس:ـيريد:ـلوـمـأختمـبهـالنبينـجعلتـلهـابنًاـويكونـبعدهـنبيًا،ـوعنهـ

قال:ـإنـاهـلـّاـحكمـأنـاـنبَيـبعدهـمـُيعطهـولدًاـذكرًاـيصرـرجًا،ـ﴿ۈئ ۈئ ېئ 
ېئ ېئ﴾ـأي:ـدخلـيـعلِمهـأنهـاـنبّيـبعده.ـ

فإنـقلَت:ـقدـصّحـأنـعيسىـعليهـالسامـينزلـيـآخرـالزمانـبعدهـوهوـنبي.ـ
ـينزلـعامًاـ ـالزمان ـقبله،ـوحنـينزلـيـآخر ـنّبَئ ـالسامـمن ـإنـعيسىـعليه قلُت:

ـبعضـأمته«))).ـ ـإىـقبلتهـكأنه بريعةـممدـملسو هيلع هللا ىلصـومصليًا
قالـأبوـحيان:

»﴿مب ىب يب  جت حت خت مت ىت يت جث مث       ىث 
يث حج﴾ـ]اأنعام:ـ65)[:ـأذَكَرهمـتعاىـبنعمتهـعليهمـإذـكانـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـالـُمبَعث،ـ
وهوـممدـملسو هيلع هللا ىلصـ﴿ۇئ ۆئ﴾،ـفأّمتـهـخلفتـسائرـاأمم،ـواـجيءـبعدهاـأّمـةـ
ـأنتمـ ـالنبّيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»توفونـسبعنـأّمة ـإن ـالساعة،ـوقالـاحسن: ـتقوم ـإذـعليهم خلفها؛
خُرهاـوأكرمهاـعىـاه«،ـوروي:ـ»أنتمـآخرهاـوأكرمهاـعىـاه«)2)،ـورفعـالّدرجاتـ
هوـبالرفـيـامراتبـالدنيوية،ـوالعلمـوسعةـالرزق،ـو﴿مث﴾ـمتعلقـبقوله:ـ
﴿خت﴾،ـ﴿ىث يث حج﴾ـمنـذلكـجاهًاـومااًـوعلمـًا،ـوكيفـتكونونـيـذلك؟ـ

)))ـ»تفسرـاخازنـامسمىـلبابـالتأويلـيـمعايـالتنـزيل«،ـعاءـالدينـعيـبنـممدـبنـإبراهيمـ

البغداديـالشهيـرـبالـخازنـ)725هـ(،ـدارـالفكرـــبيـروتـــلبنانـــ399)هــ=ـ979)م،ـ
)5:ـ265).

)2)ـأخرجهـأمدـيـ»مسنده«ـمنـحديثـمعاويةـريـاهـعنه،ـ)5)200(،ـ)33:ـ9)2(.ـوالروايةـ

الثانية:ـ)20029(،ـ)33:ـ)23(،ـو)20025(،ـ)33:ـ228).
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وقيل:ـاخطابـلبنيـآدمـخلفواـيـاأرضـعنـاجنـأوـعنـامائكة،ـوقيل:ـيلفـبعضهمـ

ـاأرضـملكوهاـوتترفونـفيها«))). بعضًا،ـوقيل:ـخلفاء
ـاآلوي: ـالعامة وقال

»وأماـقولهـسبحانه:ـ﴿ۇئ ۆئ﴾،ـفقدـقيل:ـإنهـجيءـبه؛ـليشرـإىـكالـ
نصحهـوشفقتهـصىـاهـتعاىـعليهـوسلم،ـفيفيدـأنـأبوتهـعليهـالصاةـوالسامـلأمةـ
امشارـإليهاـبقوله:ـتعاى:ـ﴿وئ  وئ ۇئ﴾ـأبّوٌةـكاملةـفوقـأبوةـسائرـالرسلـعليهمـ
السامـأمهم؛ـوذلكـأنـالرسولـالذيـيكونـبعدهـرسوٌل،ـرباـاـيبلغـيـالشفقةـ
غايَتها،ـويـالنصيحةـهايَتها؛ـاّتـكااًـعىـمنـيأيـبعده،ـكالوالدـاحقيقيـإذاـعلمـأنـ

ـيقومـمقامه. ـبعدهـمن لولده
يومـ إىـ قبلـ باـ إليهاـ امشارـ اأبوةـ تلكـ امتدادـ إىـ بهـلإشارةـ إنهـجيءـ وقيل:ـ
القيامة،ـفكأنهـقيل:ـ﴿ې ى   ى ائ ائ ەئ ەئ ﴾ـبحيثـتثبتـبينهـوبينهـحرمةـ
امصاهرة،ـولكنـكانـأباـكِلـواحدـمنكمـوأباـأبنائكمـوأبناِءـأبنائكم،ـوهكذاـإىـيومـ
ـلكمـ ـاحراُمهـوتوقره،ـوجبـعليه ـتناسلـمنكم ـبحيثـجبـلهـعليكمـوعىـمن القيامة

ـالشفقُةـوالنصحـالكامل. ولِـمنـتناسلـمنكم
وقيل:ـإنهـجيءـبهـلدفعـماـيتوّهمـمنـقولهـتعاى:ـ﴿ ەئ ەئ ﴾ـمنـأنهـملسو هيلع هللا ىلصـ
ـفيعيشـ ـذكٌر ـله ـبأنـُيولد ـالصاةـوالسام، ـمنهـعليه ـالذينـُولدوا ـمنـرجاله ـأحٍد ـأبا يكون
حتىـيبلغـمبلَغـالرجال،ـوذلكـأنـكونهـعليهـالصاةـوالسامـخاتمـالنبينـيدُلـعىـ

)))ـ»تفسرـالبحرـامحيط«،ـممدـبنـيوسفـالشهرـبأيـحيانـاأندلسـي)745هـ(،ـدارـالكتبـ

ــ لبنانـــبروتـــ422)هــ=)200م،ـط)،ـت.ـالشيخـعادلـأمدـعبدـاموجودـ العلميةـــ
ـالنجويـ ـأمد ـالنوقيـ2(ـد. ـامجيد الشيخـعيـممدـمعوض،ـشاركـيـالتحقيقـ)(ـد.ـزكرياـعبد

اجمل،ـ)4:ـ263).
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ـفاـيكونـهوـ ـنبّيـًا، ـأنـيكون ـبلغـلكانـمنصبه ـلو أنهـاـيعيشـلهـولٌدـذكٌرـحتىـيبلغ؛ـأنه
ـاأبـالصلب؛ـلئاـيعرضـ ـالنبين،ـويرادـباأبـعليه صىـاهـتعاىـعليهـوسلمـخاتم

باحسننـريـاهـتعاىـعنها.
ودليلـالرطية))):ـماـرواهـإبراهيمـالسّدي:ـعنـأنسـقال:ـكانـإبراهيمـــيعني:ـ
ـيبَق؛ـأنـ ـلكنـم ـنبّيـًا، ـبقيـلكان ـقدـمأـامهد،ـولو ـالنبيـصىـاهـتعاىـعليهـوسلمــ ابن

ـالسام.ـوجاءـنحوهـيـرواياتـُأَخر: ـاأنبياءـعليهم نبيكمـآخُر
أخرجـالبخاريـمنـطريقـممدـبنـبر:ـعنـإساعيلـبنـأيـخالدـقال:ـقلُتـ
لعبدـاهـبنـأيـأوى:ـرأيَتـإبراهيَمـابَنـالنبيـصىـاهـتعاىـعليهـوسلم؟ـقال:ـ»ماتـ
صغرًا،ـولوـُقيـبعدـممدـصىـاهـتعاىـعليهـوسلمـنبٌيـعاشـابنُهـإبراهيُم،ـولكنـاـ

نبيـبعده«)2).
وأخرجـأمدـعنـوكيعـعنـإساعيل:ـسمعتـابنـأيـأوىـيقول:ـلوـكانـبعدـ

ـنبٌيـماـماتـابنُه)3). النبّي
وأخرجـابنـماجهـوغرهـمنـحديثـابنـعبـاس:ـلـاـماتـإبراهيُمـابنـالنبيـ
صىـاهـتعاىـعليهـوسلمـوقال:ـ»إنـلهـمرضعًاـيـاجنة،ـولوـعاشـلكانـصّديقاـنبيًا،ـ
ـإبراهيمـ ـأبوـشيبة ـقبطٌي«)4).ـويـسنده ـاسُرّق ولوـعاشـأعتقتـأخواَلهـمنـالقبط،ـوما

ـضعيف. ـعىـماـقالـالقسطايــ ابنـعثانـالواسطي،ـوهوــ
ومنـطريقهـأخرجهـابنـمندهـيـ»امعرفة«ـوقال:ـإنهـغريب.ـ

ـبلغـلكانـمنصبه...ـإلخ«. ـالسابق:ـ»لو )))ـأيـدليلـقوله

)2)ـيـ»صحيحه«،ـكتابـاأدب،ـبابـمنـسمىـبأساءـاأنبياء،ـ)94)6).

)3)ـيـ»مسنده«،ـ)09)9)(،ـ))3:ـ454).

)4)ـكتابـاجنائز،ـبابـماـجاءـيـالصاةـعىـابنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـوذكرـوفاته،ـ)))5)).
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وكأنـالنوويـمـيقفـعىـهذاـاخرـامرفوعـأوـنحوهـأوـوقفـعليهـومـيصحـ
ـفقالـيـ»هذيبـاأساءـواللغات«:ـوأماـماـروىـعنـبعضـامتقدمن:ـ»لوـعاشـ عنده،
إبراهيمـلكانـنبيًا«،ـفباطٌل،ـوجسارٌةـعىـالكامـعىـامغَيبات،ـومازفةـوهجوٌمـعىـ

عظيم))).ـ
ومثلهـابنـعبدـالرـفقدـقالـيـ»التمهيد«:ـاـأدريـماـهذا؟ـفقدـولدـنوحـعليهـ
ـالسام. ـنبّيًا؛ـأهمـمنـنوحـعليه ـلكانـكلـأحد ـنبيًا ـإا ـالنبُي ـيلد ـنبٍي،ـولوـم السامـغر
وأنا)2)ـأقول:ـاـُيظُنـبالصحايـاهجوُمـعىـاإخبارـعنـمثلـهذاـاأمرـبالظّن؛ـ
فالظاهرـأنهـمـُيرـإاـعنـتوقيٍفـمنـرسولـاهـصىـاهـتعاىـعليهـوسلم،ـوإذاـصّحـ
حديثـابنـعباسـريـاهـتعاىـعنهاـامرفوع،ـارتفعـاخصاُم،ـلكنـالظاهرـأنـهذاـ
اأمرـيـإبراهيمـخاصة؛ـبأنـيكونـقدـسبقـيـعلمـاهـتعاىـأنهـلوـعاشـجعلهـجلـ
وعاـنبّيـًا،ـاـلكونهـابَنـالنبيـصىـاهـتعاىـعليهـوسلم،ـبلـأمرـهوـــجّلـشأنهـــبهـ

أعلم،ـو﴿ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ﴾ـ]اأنعام:ـ24)[.ـ
ـيكونـ ـأن ـلكانـمنصُبه ـبلغ ـلو ـأعنيـقولهـأنه: ـالسابقةــ ـيردـعىـالرطية وحينئذ
أّنـظاهرهـاخصوص،ـ لِـاـ ُيثبتها؛ـ فياـسبقـاـ الذيـسيقـ والدليلـ َمنٌْعـظاهٌر،ـ ــ نبيًاـ
فيجوزـأنـيبلغـولٌدـذكرـلهـعليهـالصاةـوالسامـغرـإبراهيم،ـواـيكونـنبّيـًا؛ـلعدمـ

ـاهـتعاىـلوـعاش. أهليتهـللنبوةـيـعلم
وقولـبعضـاأفاضل:ـ»ليسـمبنىـتلكـالرطيةـعىـاللزومـالعقيـوالقياسـ
ـبعضـالرسلـعليهمـ ـأكَرَم ـأنـاهـسبحانه ـاإهية،ـوهي: ـبلـعىـمقتىـاحكمة امنطقي،
السامـبجعلـأواِدهمـأنبياَءـكاخليلـعليهـالسام،ـونبُيناـصىـاهـتعاىـعليهـوسلمـ

)))ـ)):ـ40)).

)2)ـأي:ـاألوي.
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أكَرُمهمـعليهـوأفضُلهمـعنده،ـفلوـعاشـأواُدهـاقتىـتريَفـاهـتعاىـلهـوأفضلّيَتهـ
عندهـذلك«ـليسـبيء)))؛ـأّنـاـنقول:ـاـيلزمـمنـإكرامـاهـتعاىـبعَضـرسلهـعليهمـ
السامـبنبوةـاأوادـوكوُنـنبيناـصىـاهـتعاىـعليهـوسلمـأكرَمهمـوأفضلهم،ـاقتضاَءـ
ـالصاةـ التريفـواأفضليةـنبوَةـأوادهـلوـعاشواـوبلغوا؛ـليقال:ـإَنـحكمةـكونهـعليه
والسامـخاتمـالنبينـــلكوهاـأجّلـوأعظمـــمنَعْتـمنـأنـيعيشواـفُينـَبؤوا.ـأاـترىـ
ـُمِعينَنـ ـأنبياَء ـبعضـالرسلـبجعلـبعِضـأقارهمـيـحياهمـوبعدـماهم ـاهـتعاىـأكَرَم أن
هم،ـومؤِيدينـلريعتهمـغَرـخالفنـهاـيـأصٍلـأوـفرع،ـكموسىـعليهـالسام،ـونبُيناـ

ـأكرُمهمـوأفضلهم،ـومـُجَعْلـلهـذلك«)2). ـالصاةـوالسام عليه
وقالـاألوي:ـ»وامرادـبالنبي:ـماـهوـأعُمـمنـالرسول،ـفيلزمـمنـكونهـصىـاهـ
ـوالسامـ ـالصاة ـبكونهـعليه ـوامراد ـامرسلن، ـكوَنهـخاتَم ـالنبين، تعاىـعليهـوسلمـخاتَم
ـمنـالثقلنـبعدـحّليهـعليهـالصاةـوالسامـ ـانقطاُعـحدوِثـوصفـالنبوةـيـأحٍد خامهم:

هاـيـهذهـالنشأة.
واـيقدحـيـذلكـماـأمعتـاأمُةـعليه،ـواشتهرتـفيهـاأخبارـــولعلهاـبلغتـ
مبلغـالتـواترـامعنويـونطقـبهـالكتابـعىـقوٍل،ـووجبـاإيمـانـبه،ـوُأكفرـُمـنكرهـ
كالفاسفةـــِمنـنـزولـعيسىـعليهـالسامـآخرـالزمان؛ـأنهـكانـنبّيـًاـقبلـحِيـنبِيـناـ

ـالنشأة.ـ صىـاهـتعاىـعليهـوسلمـبالنبوةـيـهذه
ـالقولـبنبوتهـوبقائه.ـ ـالسام؛ـعى ـاخرـعليه ومثلـهذاـُيقالـيـبقاء

ثمـإنهـــأي:ـسيدناـعيسىـعليهـالسامـــحنـنزوله،ـباٍقـعىـنبوتهـالسابقة،ـمـ

)))ـقولهـليسـبيء،ـجوابـقوله:ـوقولـبعضـاأفاضل...ـإلخ.

)2)ـ»روحـامعايـيـتفسرـالقرآنـالعظيمـوالسبعـامثاي«،ـأبوـالفضلـشهابـالدينـالسيدـممودـ

األويـالبغداديـ)270)هـ(،ـدارـإحياءـالراثـالعري،ـبروتـ)22:ـ32).
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ُيعَزلـعنها،ـقال:ـلكنهـاـيتعّبدـهاـلنسِخهاـيـحِقهـوحِقـغرهـوتكليِفهـبأحكامـهذهـ
الريعةـأصًاـوفرعًا،ـفاـيكونـإليهـعليهـالسامـوحٌيـواـنصُبـأحكام،ـبلـيكونـ
خليفًةـلرسولـاهـصىـاهـتعاىـعليهـوسلم،ـوحاِكًاـمنـُحَكامـملتهـبنـأمتهـباـعّلمهـ
يـالساءـقبَلـنزولهـمنـريعتهـعليهـالصاةـوالسام؛ـكاـيـبعضـاآثار،ـأوـينظرـيـ
الكتابـوالسنة،ـوهوـعليهـالسامـاـيقرـعنـرتبةـااجتهادـامؤّديـإىـاستنباطـماـ
حتاجـإليهـأياَمـُمْكثهـيـاأرضـمنـاأحكام،ـوكُرهـالصليبـوقتُلهـاخنزيرـووضُعهـ
ـ»إَنـ ـَقبوهاـماـُعلمـمنـريعتناـصوابّيُته،ـيـقولهـصىـاهـتعاىـعليهـوسلم: اجزيةـوعدُم

ـاجزية«. ـيكرـالصليب،ـويقتلـاخنزير،ـويضع ـينزلـحكًاـعداً، عيسى
فنزولهـعليهـالسامـغايةـإقرارـالكفارـببذلـاجزيةـعىـتلكـاأحوال،ـثمـاـ
ـامريدـجوهرةـ ـاللقايـيـ»هداية ـإبراهيم ـقالهـشيخـاإسام يقبلـإاـاإسامـاـنسخـها،

التوحيد«.
وقوله:ـإنهـعليهـالسامـــحنـينزلـــباقـعىـنبوتهـالسابقةـمـُيعزلـعنهاـبحالـ
لكنهـاـيتعبدـها...ـإلخـأحسُنـمنـقولـاخفاجي:ـالظاهر:ـأنـامرادـمنـكونهـعىـدينـ
ـانساخهـعنـوصفـالنبوةـوالرسالة،ـبأنـيبلغـماـيبلغهـ نبيناـصىـاهـتعاىـعليهـوسلم:
عنـالوحي،ـوإناـحكمـباـيتلقىـعنـنبيناـعليهـالصاةـوالسام،ـولذاـمـيتقدمـإمامةـ

ـامهدي. الصاةـمع
واـأظنهـعنىـباانساخـعنـوصفـالنبوةـوالرسالةـعزَلهـعنـذلك؛ـبحيثـاـ
يصحـإطاقـالرسولـوالنبيـعليهـعليهـالسام،ـفمعاذـاهـأنـُيعزلـرسوُلـاهـأوـنبٌيـ

عنـالرسالةـأوـالنبوة،ـبلـأكادـاـأتعقلـذلك!
ـالرفع،ـ ـقبَل ـاأحكامـعنـوحٍي،ـكاـكانـله ـتبليِغ ـأنهـاـيبقىـلهـوصُف ـأراد: ولعله
فهوـعليهـالسامـنبٌيـرسولـقبلـالرفع،ـويـالساء،ـوبعدـالنزول،ـوبعدـاموتـأيضًا،ـ
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ـمنـاأنبياءـوامرسلنـعليهمـالسامـ ـبعدـاموتـيـحقهـوحقـغره ـالنبوةـوالرسالة وبقاء
ـباقيةـ ـالروح،ـوهي ـهو ـباإيانــ ـوكذا ـامتصفـهاــ حقيقةـماـذهبـإليهـغرـواحد،ـفإن

اـتتغرـبموتـالبدن.ـ
نعم ذهب اأشعري ـ كا قال النسفي ـ إى أها بعد اموت باقيان حكًا)))،ـوماـ
أفادهـكامـاللَقايـمنـأنهـعليهـالسامـحُكمـباـعلمـيـالساءـقبَلـنزولهـمنـالريعة،ـ
قدـأفادهـالسفارينيـيـ»البحورـالزاخرة«ـوهوـالذيـأميلـله،ـوأماـأنهـجتهدـناظرًاـيـ
الكتابـوالسنةـفبعيد،ـوإنـكانـعليهـالسامـقدـُأويـفوقـماـُأويـمتهدوـاأممـماـ
ـأنهـحنـينزلـيصيـوراَءـ ـإى ـالعلم ـأهل ـإذـقدـذهبـمعظُم ـبكثر؛ ـااجتهاد يتوقفـعليه
امهديـريـاهـتعاىـعنهـصاةـالفجر،ـوذلكـالوقُتـيضيقـعنـاستنباطـماـتضّمنتهـ

ـامعروف«)2). ـالوجه ـالكتابـوالسنةـعى ـاأقوالـواأفعالـمن تلكـالصاُةـمن
فائدة: بقاء النبوة بعد انتقال النبي عليه الصاة والسام إى احياة الرزخية

أشارـاألوُيـيـأثناءـكامهـإىـامسألةـالتيـُنسبتـإىـاإمامـاأشعري،ـوهيـ
مسألُةـإنكارـرسالةـسيدناـممدـعليهـالصاةـوالسامـبعَدـموته،ـوهيـمسألٌةـنسبتـ
إىـاأشعري،ـومـيُقلـهاـعىـالوجهـامنسوب،ـوماـذكرهـوحّررهـاألويـاـيكفيـيـ
كشفـالغطاء،ـبلـهوـخٌل،ـخصوصًاـمعـذكِرهـتعليَلـقولـاأحناف،ـوماـفَرقـبهـبنـ
ـببقاءـ ـالنبوةـعىـاحقيقة،ـوالثايـيقول: ـإن هذاـوبنـقولـاأشعري،ـمنـأنـاأولـيقول:

ـبعضـالعلاء. ـننقلـكاَم النبوةـحكًا،ـولتوضيحـامسألة
ـالتاجـالسبكي: قال

»إنكاُرـالرسالةـبعدـاموتـمعزّوةـإىـاأشعري،ـوهيـمنـالكذبـعليه،ـوإناـ

ـاآتية. ـبالفائدة ـالعبارةـفيهاـيءـوضحناه )))ـهذه

ـامثاي«،ـ)22:ـ35-34). ـالعظيمـوالسبع ـالقرآن ـامعايـيـتفسر )2)ـ»روح
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ـننظمـكَلـماـُعزيـإليه،ـولكنهـّرحـبخافها،ـوكتُبهـ ـاشرطناه:ـمنـأّنـا ـبا ذكرناهاـوفاًء
وكتُبـأصحابهـقدـطّبقتـطبقـاأرض،ـوليسـفيهاـيءـمنـذلك،ـبلـفيهاـخافه!ـ

ـاموت؟ـ ـأحياٌءـيـقبورهم،ـفأين ـالسام ـاأنبياءـعليهم ـأن ومنـعقائدنا:
وقدـأنكرـاأستاذـابنـهوازنـــوهوـأبوـالقاسمـالقشريـــيـكتابهـ»شكايةـأهلـ
ـوكذلكـ ـأهاـُختَلقةـعىـالشيخ، ـوبَن ـهذه، ــ ـبتامه ـالرمة ـالذىـسنحكيهـيـهذه ــ السنة«
ـالسامـيـ ـاأنبياءـعليهم ـاهـجزءًاـسمعناهـيـحياة بّنـذلكـغُره،ـوصنفـالبيهقُيـرمه
قبورهم،ـواشتَدـنكرـاأشاعرةـعىـمنـنسبـهذاـالقولـإىـالشيخ،ـوقالوا:ـقدـافرىـ

عليهـوهته«))).
وقالـالتاجـالسبكيـيـترمةـابنـفوركـــعندـذكرـالفتنةـالتيـأوذيـفيهاـهذاـ

ـاجهبذ: اإمام
ـاأمورـلوجهن:ـ »اعَلمـأنهـيعُزـعليناـرُحـهذه

أحدما:ـأّنـكتمـاَهاـوسَرهاـأوىـمنـإظهارهاـوكشِفها؛ـلِـاـيـذلكـمنـفتحـ
ـالتفُطنـله.ـ اأذهانـلِـاـهيـغافلٌةـعنهـماـاـينبغي

والثاي:ـماـيدعوـإليهـكشفهاـمنـتبينـمعّرةـأقوام،ـوكشِفـُعوارهم،ـوقدـكانـ
وتنقصـعىـحسبـ وتزيدـ بآنافها،ـ تشمخـ امبتدعةـ رأيناـ لـّاـ ولكنـ أزين!ـ الصمُتـ

ـالنصفة،ـفنقول: ـاحال،ـوكشفهـمعـمراعاة ـلذلكـضبُط ـتعَن أغراضهاـوأهوائها،
ـالدين،ـ ـشديدًاـيـاه،ـقائًاـيـنرة ـكاـعرفناكــ ـابنـفوركــ ـبكر ـأبو ـاأستاذ كان
ـالكراميةـسهامًاـاـِقَبَلـهمـها،ـفتحّزبواـعليهـونُمواـغَرـ ـامشبهة ومنـذلكـأنهـفَوقـنحو

السبكي)تـ)77هـ(،ـهجرـ الكايـ بنـعبدـ بنـعيـ الدينـ تاجـ الكرى«،ـ الشافعيةـ )))ـ»طبقاتـ

للطباعةـوالنرـوالتوزيعـ-ـ3)4)هـ،ـط2،ـت:ـد.ـممودـممدـالطناحيـد.عبدـالفتاحـممدـ
احلو،ـ)3:ـ384).
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ـأنـهذاـ ـبنـسبكتكن: ـالسلطانـممود ـإى ـأهَوا ـأهم ـاأمر ـينترـعليهم،ـوآخر مّرةـوهو
ـنبيناـممدًاـملسو هيلع هللا ىلصـليسـ ـأن ـيعتقد ـبدعةـوكفرًا،ـوذلكـأنه ـمنا ـأعظُم الذيـيؤّلبـعليناـعندك،
ـاأمر،ـ ـفعُظمـعىـالسلطانـهذا ـفاسألهـعنـذلك! ـانقطعتـبموته، ـاليوم،ـوأنـرسالته نبّيًا

وقال:ـإنـصّحـهذاـعنهـأقتلنّه!ـوأمرـبطلبه.
والذيـاحـلنـاـمنـكامـامحّررينـلِـاـينقلون،ـالواعنـلِـاـحفظون،ـالذينـ
يتقونـاهـفياـحكون،ـأنهـلـّاـحرـبنـيديه،ـوسألهـعنـذلكـكذبـالناقل،ـوقال:ـ»ماـ
هوـمعتقُدـاأشاعرةـعىـاإطاق:ـأنـنبيناـملسو هيلع هللا ىلصـحٌيـيـقره،ـرسولـاهـأبدـاآبادـعىـ
احقيقةـاـامجاز،ـوأنهـكانـنبّيًاـوآدُمـبنـاماءـوالطن،ـومـترحـنبوُتهـباقيًةـواـتزال«،ـ

ـاأمُر،ـوأمرـبإعزازهـوإكرامهـورجوعهـإىـوطنه. وعندـذلكـوضحـللسلطان
فلاـأيستـالكّرامية،ـوعلمتـأّنـماـوَشتـبهـمـيتَم،ـوأنـِحَيَلهاـومكايَدهاـقدـوهت،ـ
ـفمىـميدًاـشهيدًا. ـفسلطواـعليهـَمنـَسَمه عدلتـإىـالسعيـيـموته،ـوالراحةـمنـتعبه
هذاـخاصةـامحنةـوامسألةـامشارـإليها،ـوهي:ـانقطاُعـالرسالةـبعدـاموت،ـمكذوبٌةـ

قديًاـعىـاإمامـأيـاحسنـاأشعريـنفِسه،ـوقدـمىـالكاُمـعليهاـيـترمته.
إذاـعرفَتـهذا،ـفاعلمـأنـأباـممدـبنـحزمـالظاهري،ـذكرـيـ»النصائح«ـأنـابنـ
سبكتكنـقتلـابنـفوركـبقولهـهذهـامسألة،ـثمـزعمـابُنـحزمـأهاـقوُلـميعـاأشعرية،ـ
قلُت:ـوابنـحزمـاـيدريـمذهَبـاأشعري،ـواـيفّرقـبينهمـوبنـاجهميةـجهلهمـباـ
يعتقدون،ـوقدـحكىـابُنـالصاحـماـذَكرهـابُنـحزم،ـثمـقال:ـليسـاأمرـكاـزعم،ـبلـ

ـالقشري«))).ـ ـالكّرامية؛ـفياـحكاه ـأثارته ـتشنيعـعىـاأشعرية هو

ـللطباعةـ ـالكايـالسبكيـ))77هـ(،ـهجر ـتاجـالدينـبنـعيـبنـعبد ـالكرى«، )))ـ»طبقاتـالشافعية

والنرـوالتوزيعـ-ـ3)4)هـ،ـط2،ـت:ـد.ـممودـممدـالطناحيـد.عبدـالفتاحـممدـاحلو،ـ
)4:ـ30)).
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فهذهـالنقولـكافيٌةـيـامقامـلبيانـأصلـامسألة،ـفقدـتبّنـأنـالقولـبنبوةـسيدناـ
ممدـعليهـالصاةـوالسامـمـتزل،ـوأهاـعىـاحقيقةـاـمازًا،ـواـمّردـحكم،ـكاـقالهـ
ـبقاَءـوصفـ ـالصاةـوالسامـيـقره،ـوأّن ـالنبيـعليه األوي،ـوأنـذلكـمبنٌيـعىـحياة
ـأمته،ـوامعارفـ ـمنـأمور ـيعلمـبه ـأو ـُيوحىـإليه، ـللناسـما ـتبليغه النبوةـاـيستلزمـرورَة

اإهية.
اأحاديث الداّلة عى اخامية: 

سنوردـهناـبعَضـاأحاديثـالدالةـعىـهذاـامطلبـامهّم،ـونرجوـأنـيكونـفيهـ
ـاأدلةـحتاجـإىـكتابـمستقل.ـ ـاستقصاُء ـإذ كفاية؛

ذكرـاإمامـالسيـوطيـيـ»تفسره«ـعدةـأحاديثـدالةـعىـختمـالنبوة،ـفـقالـ
رمهـاهـتعاى:

»وأخرجـعبُدـبنـميدـعنـاحسنـيـقوله:ـ﴿ۇئ ۆئ﴾ـ]اأحزاب:ـ40[ـ
قال:ـختمـاهـالنبينـبمحمٍدـملسو هيلع هللا ىلصـوكاَنـآخرـمنـُبعث«.

وأخرجـابنـأيـشيبةـعنـعائشةـريـاهـعنهاـقالت:ـقولوا:ـخاتمـالنبين،ـواـ
ـبعده.ـ ـنبي تقولوا:ـا

وأخرجـابنـأيـشيبةـعنـالشعبيـريـاهـعنهـقال:ـقالـرجلـعندـامغرةـبنـ
شعبة:ـصىـاهـعىـممدـخاتمـاأنبياءـاـنبّيـبعده،ـفقالـامغرة:ـحسُبـكـإذاـقلت:ـ
ـفإنـهوـخرجـفقدـكانـقبَلهـ ـالسامـخارج، ـنحدثـأّنـعيسىـعليه ـفإناـكنا ـاأنبياء؛ خاتم

وبعَده«))).

)))ـ»الدرـامنثور«،ـعبدـالرمنـبنـالكالـجالـالدينـالسيوطيـ)))9هـ(،ـدارـالفكرـــبروتـــ

993)،ـ)6:ـ8)6(.ـ
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ـبعضـاأحاديثـالتيـوردتـناّصةـعىـأنـسيدناـممدًاـخاتمـ قالـاخازنـيـذكر

اأنبياء:
»عنـأيـموسىـقال:ـكانـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيسّميـلناـنفسهـأساًء،ـفقال:ـ»أناـممد،ـوأناـ

ـالرمة«.ـ ـالتوبة،ـونبي ـاماحي،ـونبي ـامقفي،ـوأنا أمد،ـوأنا
ـقفيـفاـنبّيـبعده«))). ـاأنبياءـامّتَبعـهم،ـفإذا امقفي:ـهوـاموّيـالذاهب،ـيعني:ـآخَر

أنا موضع تلك اللبنة فخَتمُت اأنبياَء:
روىـاإمامـالبخاريـيـ»صحيحه«ـعنـجابِرـبنـعبدـاهـريـاهـعنهاـقال:ـ
قالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:»َمَثيـومَثُلـاأنبياِءـكرُجٍلـبنىـدارًاـفأكملهاـوأحسنهاـإاـموضَعـلبنٍةـ

ـاللبنِة«)2).ـ ـلواـموضُع ـيدخلوهاـويتعّجبونـويقولون: ـالناُس فجَعَل
ورواهـاإمامـمسلمـيـ»الصحيح«ـعنـجابـٍرـريـاهـعنه،ـوفيـهـزيـادة:ـقالـ

ـاأنبياَء«)3). ـالّلبنةـجئُتـفختمُت ـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»فأناـموضُع رسول
ورواهـاإمامـالرمذيـيـ»سننه«،ـوقال:ـ»هذاـحديٌثـحسٌنـصحيٌحـغريٌبـمنـ

هذاـالوجِه«)4)،ـورواهـاإمامـأمدـيـغرـموضع)5).
»فأناـ ثمـقال:ـ»قالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ الكرى«ـ البيهقيـيـ»سنـنهـ ورواهـاإمامـ
موضعـتلكـاللبنةـجئتـفختمتـاأنبياء«.ـرواهـالبخاريـيـ»الصحيح«ـعنـممدـبنـ
)))ـ»تفسرـاخازنـامسمىـلبابـالتأويلـيـمعايـالتنزيل«،ـعاءـالدينـعيـبنـممدـبنـإبراهيمـ

البغداديـالشهرـباخازنـ)725هـ(،ـدارـالفكرـــبروت:ـلبنانـــ399)هــ=ـ979)م،ـ)5:ـ
.(265

ـالنبين،ـ)2287). )2)ـكتابـالفضائل،ـبابـذكرـكونهـملسو هيلع هللا ىلصـخاتم

ـالنبين،ـ)23). )3)ـكتابـالفضائل،ـبابـذكرـكونهـملسو هيلع هللا ىلصـخاتم

)4)ـأبوابـاأمثال،ـبابـماـجاءـيـمثلـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـواأنبيياءـقبله،ـ)2862).

)5)ـ)4888)(،ـ)23:ـ67)).
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سنان:ـعنـسليم،ـورواهـمسلمـعنـأيـبكرـبنـأيـشيبةـوأيـكريب:ـعنـعفان:ـقالـ

الشافعيـرمهـاه:ـوقىـأنـأظهرـدينهـعىـاأديانـفقال:ـ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ 
قال:ـوقدـوصفناـ ]التوبة:ـ33[ـ اآيةـ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ـ

بيانـكيفـيظهرـعىـالدينـكلهـيـغرـهذاـاموضع«))).ـ
ويـ»مصنفـابنـأيـشيبة«ـعنـجابرـبنـعبدـاهـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»مثيـومثلـ
اأنبياءـكمثلـرجلـبنىـدارًاـفأمهاـوأكملهاـإاـموضعـلبنة،ـفجعلـالناسـيدخلوهاـ
ويتعّجبونـمنهاـويقولون:ـلواـموضُعـاللبنة«،ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»فأناـموضعـاللبنة،ـ

ـاأنبياء«)2). جئُتـفختمُت
وأنا خاتم النبين:

وروىـاإمامـالبخاريـعنـأيـهريرَةـريـاهـعنهـأّنـرسوَلـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»إنـ
ـمنـزاويٍة،ـ ـَلبِنٍة ـإاـموضَع ـفأحَسنَُهـوأَمَلُه ـبنىـبيتًا ـرُجٍل ـمنـقبيـكمثِل َمَثيـومثلـاأنبياِء
فجعلـالناُسـيطوفونـبهـويعجبوَنـلهـويقولون:ـهّاـُوِضعتـهذهـالّلبِنُة«،ـقال:ـ»فأناـ

ـالنّبين«)3). اللبنُة،ـوأناـخاتُِم
ـابنـحبانـيـ»صحيحه«،ـوفيهـ ـالكرى«)4)،ـورواه ـالنسائيـيـ»سننه ـاإمام ورواه
قالـالرسولـعليهـالصاةـوالسام:ـ»فأناـتلَكـالّلبنُة،ـوأناـخاَتُمـالنّبّيـَنـصلواُتـاهـ

عليهم«)5).
ـاخلق،ـ)9)77)). )))ـكتابـالسر،ـبابـمبتدأ

)2)ـكتابـالفضائل،ـبابـماـأعطىـاهـممدًاـملسو هيلع هللا ىلص،ـ)32430).

ـالنبينـملسو هيلع هللا ىلص،ـ)3535). )3)ـكتابـامناقب،ـبابـخاتم

ـاأحزاب،ـ)358))). )4)ـكتابـالتفسر،ـسورة

)5)ـكتابـالتاريخ،ـبابـمنـصفتهـملسو هيلع هللا ىلصـوأخباره،ـ)6405).
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أنا ي النبين بموضع تلك اللبنة:

وروىـاإمامـالتـرمذيـيـ»سنـنه«ـعنـالطفيلـبنـأّيـبنـكعب:ـعنـأبيهـأنـ
ـوتركـ ـوملها ـوأكملها ـفأحسنها ـ»مثيـيـالنبينـكمثلـرجلـبنىـدارًا رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:
ـموضعـلبنةـفجعلـالناسـيطوفونـبالبناءـويعجبونـمنهـويقولونـلوـتمـموضعـتلكـ منها

ـتلكـاللبنة«.ـ ـالنبينـبموضع اللبنةـوأناـي
ـالنبينـوخطيبهمـ ـإمام ـكنُت ـالقيامة ـكانـيوم ـ»إذا ـاإسنادـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال: وهذا

ـأبوـعيسى:ـهذاـحديثـحسن))).ـ وصاحَبـشفاعتهمـغَرـفخر«.ـقال
وجاءـيـمسندـعبدـبنـميدـعنـالطفيلـبنـُأي:ـعنـأبيهـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ
»مثيـيـالناسـكمثلـرجلـبنىـدارًاـفأحسنهاـوأملهاـوأكملهاـوتركـموضعـلبنةـمـ
يضعهاـفجعلـالناسـيطوفونـبالبنيانـويعجبونـمنهـويقولونـلوـتمـموضعـهذهـاللبنةـ

ـتلكـاللبنة«)2). ـالنبينـموضع فأناـي
ا نبي بعدي:

أباـهريرَةـمَسـ روىـاإمامـمسلمـيـ»صحيحه«ـعنـأيـحازٍمـقال:ـقاعدُتـ
ـكلاـهلَكـ ـاأنبياُء ـَتسوُسُهُم ـ»كانتـبنوـإرائيَل سنَنـفسمعُتهـحّدثـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:
نبٌيـخَلَفُهـنبٌي،ـوإنه ا نبَي بعدي،ـوستكونـُخَلفاُءـفتكثر«،ـقالوا:ـفاـتأمرنا؟ـقال:ـ»ُفواـ

ـاسرعاُهم«)3). ـاهـسائُلهمـعّا ـاأولـفاأول،ـوأعطوهمـحّقهم؛ـفإّن ببيعة

)))ـأبوابـامناقب،ـ))363).

)2)ـ)72)(،ـ)):ـ90).

ـاأولـفاأول،ـ)842)). ـاخلفاء، )3)ـكتابـاإمارة،ـبابـاأمرـبالوفاءـببيعة
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ـ»إن بني إرائيَل  ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص: ـقال: روىـابنـماجهـيـ»سننه«ـعنـأيـهريرَة
كانت َتسوُسهم أنبياؤهم كّلا ذهب نبٌي خَلَفُه نبٌي، وأنه ليس كائٌن بعدي نبٌي فيكم«.ـ
ياـرسولـاه؟ـقال:ـ»تكوُنـخلفاُءـفيكـُثروا«،ـقالوا:ـفكيفـنصنع؟ـ قالوا:ـفاـيكوُنـ
قال:ـ»أوفواـببيعةـاأولـفاأوِل،ـأُدواـالذيـعليكم،ـفسيسأُهمـاهـعزـوجلـعنـالذيـ

عليهم«))).
وروىـاإمامـالبيهقيـيـ»سننهـالكرى«ـعنـشعبةـعنـفراتـقال:ـسمعُتـأباـ
حازمـحدثـقال:ـقاعدُتـأباـهريرةـمَسـسننـفسمعُتـهـحدثـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ
»كانت بنو إرائيل تسـوسهم اأنبياء كلمـا هلك نبي خَلفه نبٌي، وأنه ا نبي بعدي،ـ
وستكونـخلفاُءـيكثرون«ـقالوا:ـفاـتأمرنا؟ـقال:ـ»ُفواـببيعةـاأولـفاأول،ـوأعطوهمـ
حقهم؛ـفإنـاهـسائلهمـعمنـاسرعاهم«.ـرواهـالبخاريـومسلمـميعًاـيـ»الصحيح«ـ

ـبندار.ـ عن
ورويناـيـحديثـالسقيفة:ـأنـاأنصارـحنـقالوا:ـمناـرجلـومنكمـرجل،ـقالـ

عمرـبنـاخطابـريـاهـعنهـيومئذ:ـسيفانـيـغمٍدـواحدـإذًاـاـيصطلحان)2).ـ
ورواهـاإمامـأمدـيـ»مسنده«)3).ـ

أنا العاقب الذي ليس بعدي نبٌي:
وروىـاإمامـالبخاريـيـ»صحيحه«ـعنـممدـبنـُجَبيـِرـبنـُمطِعٍم:ـعنـأبيهـ
ريـاهـعنهـقال:ـسمعُتـرسوَلـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»إّنـيـأسمـاًء،ـأناـممٌد،ـوأناـأمُد،ـ

ـبالبيعة،ـ))287). ـبابـالوفاء )))ـكتابـاجهاد،

)2)ـأبوابـالرعاة،ـبابـاـيصلحـإمامانـيـعرـواحد،ـ)6548)).

)3)ـ)7960(،ـ)3):ـ340).
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ـالناسـعىـقدمي،ـوأناـ وأناـاماحي:ـالذيـيمحوـاهـَيـالكفَر،ـوأناـاحاُر:ـالذيـُحَرُ

العاقُب«))).
وروىـاإمامـمسلمـيـ»صحيحه«ـبرقمـعنـالُزهرِي:ـسمعـممَدـبنـُجبرـبنـ
ُمطعم:ـعنـأبيه:ـأّنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـأناـممٌد،ـوأناـأمُد،ـوأناـاماحي:ـالذيـُيمحىـَيـ
ـالناسـعىـعقبي،ـوأناـالعاقُب،ـوالعاِقُب:ـالذيـليسـ الكفُر،ـوأناـاحاُر:ـالذيـُحَرُ

ـنبٌي«. بعَدُه
وفيه:ـعنـابنـِشهاٍب:ـعنـممِدـبنـُجبرـبنـمطعٍم:ـعنـأبيه:ـأّنـرسوَلـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ
ـاحاُر:ـ ـوأنا ـالكفَر، ـالذيـيمحوـاهـَي ـاماحي: ـوأنا ـأمُد، ـوأنا ـأناـممٌد، ـ»إّنـيـأساًء: قال:
ـاه:ـرؤوفًاـ ـالذيـليسـبعَدهـأحٌد،ـوقدـسّاُه ـالعاقُب: ـالناسـعىـقَدمّي،ـوأنا الذيـُحَرُ

رحيًا«.
ـالذيـليسـبعَدُهـ ـالعاقُب؟ـقال: ـللُزهرِي:ـوما وفيه:ـويـحديثـُعَقيٍلـقال:ـقلُت

نبٌي.ـ
وفيه:ـعنـأيـموسىـاأشعرّيـقال:ـكانـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـُيسِميـلناـنْفَسُهـأساًء،ـ

ـالرمِة«)2). ـالتوبِة،ـونبُي فقال:ـ»أناـممٌد،ـوأمُد،ـوامقّفي،ـواحاُر،ـونبُي
ويـ»جامعـالرمذي«ـعنـالُزهرّي:ـعنـممِدـبنـُجبرـبنـمطعٍم:ـعنـأبيهـقال:ـ
قالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إّنـيـأساًء:ـأناـممٌد،ـوأناـأمُد،ـوأناـاماحي:ـالذيـيمحوـاهـَيـ
ـالذيـليسـبعديـنبٌي«.ـ ـالعاقُب: ـالناسـعىـقَدمي،ـوأنا ـالذيـُحَرُ ـاحاُر: الكفَر،ـوأنا

ـالبابـعنـُحذيفَة.ـقالـأبوـعيسى:ـهذاـحديٌثـحَسٌنـصحيح)3). وي

)))ـكتابـتفسرـالقرآن،ـبابـقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ـ]الصف:ـ6[،ـ)4896).

)2)ـكتابـالفضائل،ـبابـيـأسائهـملسو هيلع هللا ىلص،ـ)2354).

)3)ـأبوابـاأدب،ـبابـماـجاءـيـأساءـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـ)2840).
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خامة هذا امبحث: 

ـالريلوي: ـالشيخـأمدـرضاـخان قال
الدينـلدىـميعـ التيـصارتـمنـضـرورياتـ القطعيةـ أنـاأحكامـ »واحُق:ـ
امسلمن،ـومـيأتواـبنصوٍصـقطعيةـعىـتأييدها،ـفإنـتسفيَهـامسلمنـوجهيَلهمـوعَدـ
ـاخُـَبثاء،ـ ـوأمرـسهٌلـعندـهؤاء ـتافٌه معتقداتـاإسامـمنـمزاعمـالُسَذجـوالُبسطاءـيٌء
مستغّلنـعدَمـمعرفةـعامةـالناسـبجميعـالطرق،ـوعدَمـقدرهمـعىـإدراكـالتـواُتر،ـ
فإنـهؤاءـحثثونـمزاعَمهمـبكلمةـواحدٍةـقائلن:ـإّنـاأحاديَثـالصحاحـواآحاَدـاـ
تـنفُعـيـبابـالعقائد،ـولوـأخرجهاـالبخارُيـومسلٌم،ـويزداُدـهؤاءـعمًىـفيحّرفونـ
يـالقرآنـالعظيم،ـفيمشونـعىـطريقةـالتحريفـامعنويـفيه؛ـلتلبيسـعامةـالناسـمعـ
اّدعاءـانتائهمـإىـاإسام،ـفإهمـإنـنجحواـيـنزِعـمعايـاآياتـالقرآنيةـمنـقلوبـ
امسلمن،ـينفتحـإليهمـطريُقـالوحيـالشيطايـعىـمراَعيه،ـواهـمتُمـنورهـولوـكرهـ

الكافرون«))).
بحث فيا ُنِسَب لإمام الغزاي والباقاي رمها اه تعاى:

أوردـبعُضـالعلاءـانتقادًاـلكامـاإمامـالغزايـالذيـذكرهـيـكتابـ»ااقتصادـ
يـااعتـقاد«،ـوهوـيتعّلقـبالنظرـيـالنصوصـالقائمةـعىـختمـالنبوة،ـومدىـدالةـ
هذهـالنصوصـيـإثباتـختمـالنبوة،ـوزعمـبعُضهمـأنـاإمامـالغزايـُيشّككـيـإفادةـ
هذهـالنصوصـالقطَعـيـختمـالنبوة،ـواعترواـذلكـقدحًاـيـأصولـالريعة،ـوفتحًاـ

ـامشككن. لأبوابـأمام
وقدـرأيُتـأنـكاـمنـأيـحيانـوالقرطبيـاللَذينـذكراـهذاـالكامـنـَقاهـعنـ

)))ـ»امبنـيـختمـالنبين«،ـأمدـرضاـخانـالريلوي،ـص0))-))).
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ـله،ـوغُرهـ ـفأساُسـاانتقاد ـالوجيز«، ـالتفسرـالشهرـبـ»امحرر ـابنـعطيةـصاحِب اإمام

ـنقلواـعنه.ـ ــمنـذكرناــ
ـ»أناـخاتمـألفـ ـقال: ـالسام ـأنهـعليه ـ»وروتـعائشةـريـاهـعنها قالـابنـعطية:
نبي«،ـوهذهـاألفاظـــعندـماعِةـعلاءـاأمةـخَلفًاـوسلفًاـــُمتلّقاٌةـعىـالعمومـالتاّم،ـ
مقتضيٌةـنّصًاـأنهـاـنبّيـبعده،ـوماـذكرهـالقايـابنـالطيبـيـكتابهـامسمىـبــ»اهداية«ـ
منـجويزـااحتالـيـألفاظـهذهـاآيةـضعيف،ـوماـذكرهـالغزايـيـهذهـاآيةـــوهذاـ
امعنىـيـكتابهـالذيـساهـبـ»ااقتصاد«ـــوهذاـامعنىـإحاٌدـعندي،ـوتطُرٌقـخبيٌثـإىـ
تشويشـعقيدةـامسلمنـيـختمـممدـعليهـالصاةـوالسامـالنبوَة،ـفاحذَرـاحذَرـمنه،ـ

واهـاهاديـبرمته«))).
وقدـاعتمدـكـٌلـمنـأيـحيانـوالقرطبيـعىـماـقررهـابنـعطيـةـيـذلك،ـقالـ

أبوـحيان:ـ
ـأيـجاءـآخرهم.ـورويـ ـبمعنىـأنهـختمهم، ـبكرـالتاء، ـ)خاتِم(: ـاجمهور: »وقرأ

ـالنبين«ـيـحديثـواللبنة.ـ عنهـأنهـقال:ـ»أناـخاتمـألفـنبي«،ـوعنه:ـ»أناـخاتم
ـأنـاـيتنبأـ ـبعدهـملسو هيلع هللا ىلص،ـوامعنى: ـأنهـاـنبَي ـتقتيـنّصًا ـألفاٌظ ـالسام وُرويـعنهـعليه
ـالزمان؛ـأنهـمنـنّبئـقبله،ـوينزلـعاماًـعىـريعةـ ـنزوُلـعيسىـآخر ـبعده،ـواـيرد أحٌد
ممدـملسو هيلع هللا ىلصـُمصّليًاـإىـقبلتهـكأنهـبعُضـأمته.ـقال ابن عطية:ـوماـذكرهـالقايـأبوـالطيبـ
يـكتابهـامسمىـبـ»اهداية«،ـمنـجويزـااحتالـيـألفاظـهذهـاآيةـضعيف،ـوماـذكرهـ
ـإىـتشويِشـ ـوتطّرَق ــ ـ»ااقتصاد« ـبـ ـالذيـساه ـامعنىـيـكتابه ـوهذا ــ ـاآية الغزايـيـهذه

ـاحذَرـمنه،ـواهـاهاديـبرمته«)2).ـ ـامسلمنـيـختمـممدـملسو هيلع هللا ىلصـالنبوَة،ـفاحذَر عقيدة

)))ـ»تفسرـامحررـالوجيز«،ـدارـابنـحزم،ـص5)5).

ـاأندلي)745هـ(،ـ)7:ـ228). ـبأيـحيان ـبنـيوسفـالشهر ـامحيط«،ـممد ـالبحر )2)ـ»تفسر
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ـاأمةـخلفًاـوسلفًاـ ـاألفاظـعندـماعةـعلاء ـابنـعطية:ـهذه ـالقرطبي:ـ»قال وقال
متلّقاٌةـعىـالعمومـالتاّمـمقتضيٌة نّصًا أنه ا نبي بعده ملسو هيلع هللا ىلص،ـوماـذكرهـالقايـأبوـالطيبـ
يـكتابهـامسمىـبـ»اهداية«،ـمنـجويزـااحتالـيـألفاظـهذهـاآيةـضعيف،ـوماـذكرهـ
عنديـ إحاٌدـ ــ بـ»ااقتصاد«ـ ساهـ الذيـ كتابهـ يـ امعنىـ وهذاـ ــ اآيةـ هذهـ يـ الغزايـ
ـاحذَرـمنه!ـ ـامسلمنـيـختمـممدـملسو هيلع هللا ىلصـالنبوَة،ـفاحذَر وتطُرقـخبيثـإىـتشويشـعقيدة
واهـاهاديـبرمته«)))،ـثمـذكرـاإماُمـالقرطبيـبعَضـاأحاديثـالدالةـعىـختمـالنبوةـ

ـالصاةـوالسام.ـ بنبيناـعليه
فرجعـالنقُلـأخرًاـإىـابنـعطية،ـوغُرهـناقلـعنهـكاـترى،ـوهذاـالقوُلـمنـابنـ
عطيةـــومنـنقلـقولهـمنـالعلاءـاأعامـــاستدعىـمناـأنـنعيدـالنظرـيـكتابـاإمامـ
الغزايـ»ااقتصادـيـااعتقاد«؛ـلنّطلعـعىـجليةـاأمر،ـونعيدـالنظرـيـكلاته؛ـلنرى:ـ
ـالزائغةـ ـالنبوة؟ـلئاـيعتمدـبعُض ـالنصوصـامذكورةـختَم هلـهيـفعًاـتشككـيـإفادة

ـليتعلقواـهاـيـبدعتهمـوانحرافهم. ـالنسبة؛ قلوُهمـعىـهذه
فلننُقْلـأواًـكاَمـاإمامـالغزايـيـختمـالنبوة؛ـلنتأملـفيه؛ـأنـالنظرـيـكامـ
العلاءـاأعامـواجٌبـلطابـالعلم،ـوإنـكانـفيهاـانتقاٌدـوانحرافـفمنـأهّمـاأمورـ
التحذيُرـمنها؛ـلئاـيغرـهاـالناس،ـفإنـابنـعطيةـإناـحّذرـمنـهذهـالكلاتـبحسِبـماـ
فِهَمهـمنهاـأجلـهذاـاأمر،ـفالكُلـخادٌمـللريعة،ـاـنتعّبدـاهـتعاىـبكامـالعلاء،ـ
وليسواـحجًةـذاتية،ـبلـإنـحّجـّيتهمـبقدرـماـُييرـهمـاهـتعاىـأنـيكشفواـعنـاحّقـيـ
ـالغزايـوفهِمـ ـالنظرـيـكامـكٍلـمنـاإمام ـإعادة امسائل،ـومنـهناـفإناـاـنجدـحذرًاـمن

ـله.ـ ابِنـعطية

ـالشعبـــ ـدار ـأبوـعبدـاهـممدـبنـأمدـاأنصاريـالقرطبي))67هـ(، ـالقرآن«، ـ»اجامعـأحكام (((

القاهرة،ـ)4):ـ96)).
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قالـالغزايـيـ»ااقتصادـيـااعتقاد«:ـالباب الرابع من القطب اأخر: ي بيان 

من جب تكفُره من الفرق:
ُيـكّذبـأيضًاـأمرًاـمعلومًاـعىـ بالتكذيب،ـواـ »الرتبة السادسة: أن ا ُيِرح 
القطعـبالتواترـمنـأصولـالدين،ـولكن ُينكر ما ُعلم صحته باإماع امجّرد، فا َمدَرَك 
له إا اإماع)))،ـفأماـالتواُترـفاـيشهدـله،ـكالنّظامـمثًا؛ـإذـأنكرـكوَنـااماعـحجًةـ
ـقاطع،ـ ـاخطأـعىـأهلـااماعـدليٌلـعقٌي ـليسـيدُلـعىـاستحالة قاطعةـيـأصله،ـوقال:
واـرعٌيـمتواترـاـحتملـالتأويل،ـفكُلـماـُيستشَهدـبهـمنـاأخبارـواآياتـُمؤَوٌلـ
بزعمه)2)،ـوهوـيـقولهـهذاـخارٌقـإماعـالتابعن؛ـفإناـنعلمـإماَعهمـعىـأّنـماـأمعـ

ـاإماَعـوخرقـاإماَع.ـ ـالصحابُةـحٌقـمقطوٌعـبهـاـُيمكنـخاُفه،ـفقدـأنكر عليه
وهذاـيـملـااجتهاد،ـويـفيهـنظر؛ـإذـاإشكااتـكثرةـيـوجهـكونـااماعـ
حجة،ـفيكادـيكونـذلكـكاممّهدـللعذر،ـولكنـلوـُفتَِحـهذاـالباب)3)،ـانجَرـإىـأمورـ
شنيعة،ـوهوـأنـقائاًـلوـقال:ـجوز أن ُيبعث رسوٌل بعد نبينا حمد ملسو هيلع هللا ىلص، فيبعد التوُقف 
ي تكفره، ومستنُد استحالة ذلك عند البحث ُتستمُد من اإماع ا حالة،ـفإنـالعقلـ
اـُحيله،ـوماـُنقلـفيهـمنـقوله:ـ»اـنبيـبعدي«،ـومنـقولهـتعاى:ـ﴿ۇئ ۆئ﴾ـ
ـأويـ ـبه: ـفيقول:ـ﴿ۇئ ۆئ﴾ـأراد ـالقائلـعنـتأويله ـفاـيعجزـهذا ]اأحزاب:ـ40[

)))ـإذنـكامـاإمامـالغزايـهناـفيمنـأنكرـماـأمعـعليه،ـوزعمـأنـاإماعـيـأصلهـملـنظر،ـفهلـ

جوزـإطاقـالقولـبمعذريةـمنـأنكرـاإماعـباـضابط،ـوعىـسبيلـالعموم،ـإنـنظرـاإمامـ
ـالذيـربهـلتقريبـاأمر. ـامعنى،ـوامثال الغزايـيـهذا

ـبزعمه«. ـاهال:ـ»لهـتأويل )2)ـيـطبعةـمكتبة

ـأمورـ ـإى ـامسلمون،ـأّدىـذلكـالفتُح ـأمعـعليه ـأنكرواـما ـالناسـالذين )3)ـأي:ـلوـفتحـبابـمعذرية

ـبحجةـ ـبمعذريةـكّلـمنـخالفـاإماع ـالقول ـالغزايـاـيرىـإطاق ـاإمام شنيعة،ـولذلك،ـفإن
أنـأصلـاإماعـفيهـنزاع.ـفتأمل.
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العزمـمنـالرسل،ـفإنـقوله:ـ﴿ۆئ﴾ـ]البقرة:ـ)6[ـعاّمـواـيبعدـخصيصـالعام))).ـ
وقوله:ـ»اـنبيـبعدي«ـمـيردـبهـالرسوَل،ـوفرقـبنـالنبيـوالرسول،ـوالنبيـأعىـرتبةـ

منـالرسول،ـإى غر ذلك من أنواع اهذيان)2).ـ
فهذاـوأمثالهـاـيمكنـأنـُتَدعىـاستحالُتهـمنـحيثـمردـاللفظ،ـفإنـّاـيـتأويلـ
ظواهرـالتشبيهـقضيناـباحتااٍتـأبعَدـمنـهذهـومـيكنـذلكـُمبطِاًـللنصوص،ـولكنـ
الرّدـعىـهذاـالقائل:ـأنـاأمةـفهمتـباإماعـمنـهذاـاللفظـــومنـقرائنـأحوالهـــأنهـ
أفَهَمـعدَمـنبٍيـبعدهـأبدًا،ـوعدَمـرسولـأبدًا،ـوأنهـليسـفيهـتأويٌلـواـخصيص،ـفُمنكُرـ
هذاـاـيكونـإاـمنكرًاـلإماع)3)،ـوعندـهذاـيتفّرعـمسائُلـمتقاربةـمشتبكةـيفتقرـكُلـ

ـنفيًا)4)ـوإثباتًا«)5). ـبموجبـظنّه ـنظر،ـوامجتهدـيـميعـذلكـحكُم واحدةـمنهاـإى
وبعدـقراءتناـكاَمـالغزايـرمهـاهـتعاى،ـوفهِمناـله،ـتبّنـلناـأنـمرادهـليسـعىـ
ـمنـ ـامذكورـاـُيفَهمـأصًا ـذلكـاأمر ـابنـعطية،ـوأّن ـامفّر ـاإماُم ـإليه النمطـالذيـأشار
كامـالغزاي،ـبلـإنـعباراتهـتدُلـعىـخافـذلك،ـوتدُلـعىـأنـهذهـالدالَةـمقطوعـ

ها.ـونبّنـذلكـبأمور:ـ
أواً:ـأنـاإمامـالغزايـقالـيـأثناءـِذكِرـُحججـاليهودـالذينـأنكرواـنبوةـالنبيـ

)))ـيـطبعةـاهال:ـ»فإنـقالوا:ـ﴿ۆئ﴾ـعام،ـفاـيبعدـخصيصـالعام«.

)2)ـوسنوردـقريبًاـأنواعًاـأخرىـمنـاهذياناتـالتيـتلفظـهاـالقاديانيةـيـالعصورـامتأخرة،ـوتعلقواـ

هاـقادحنـيـهذهـاآيةـالكريمة،ـويـدالتهاـعىـخاميةـنبيناـعليهـوعىـميعـاأنبياءـالصاةـ
والسام.

)3)ـيـطبعةـاهال:ـ»اـيكونـإاـمنكرـاإماع«.

ـاهال:ـ»يقينًا«. )4)ـيـطبعة

ـــ993)م،ـط)،ـ ـلبنان ــ ـاهال ـالغزايـ)505هـ(،ـدارـومكتبة ـأبوـحامد )5)ـ»ااقتصادـيـااعتقاد«،

ص272،ـوطبعةـدارـامنهاج،ـص307.
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عليهـالصاةـوالسامـمتّجنـبأنه:ـاـنبَيـبعدـموسىـعليهـالسام،ـوذكرـأهمـاحتّجواـ
بُحّجتنـاثنتن:ـ»الثانية:ـلّقنهمـبعُضـاملحدةـأنـيقولوا:ـقدـقالـموسىـعليهـالسام:ـ

ـاأنبياء«))).ـ عليكمـبدينيـماـدامتـالساواتـواأرض،ـوأنهـقال:ـأناـخاتم
ويـصددـاجوابـعنـهذهـاحجة،ـقالـاإمامـالغزايـمنـضمنـماـقال:

ـاحجةـإنمـاـُلـّقنوهاـبعدـبعثـةـنبيناـممدـملسو هيلع هللا ىلص،ـوبعدـوفاتـه،ـولوـكانتـ »إنـهذه
صحيحًة،ـاحتَجـاليهوُدـهاـيـزمانه،ـوقدـُملواـبالسيفـعىـاإسام،ـوكانـرسولناـ
ملسو هيلع هللا ىلصـمصّدقًاـموسىـعليهـالسامـوحاكًاـبالتوراةـيـُحكمـالرجمـوغره،ـفهاـعرضـ
عليهـمنـالتوراةـذلك؟ـوماـالذيـرفهمـعنه؟ـومعلوٌمـقطعًا:ـأنـاليهودـمـحتجواـبه؛ـ
أنـذلكـلوـكان،ـلكانـُمفِحًاـاـجواَبـعنه،ـولتواترـنقُله،ـومعلوٌم:ـأهمـمـيركوهـ
معـالقدرةـعليه،ـولقدـكانواـحرصونـعىـالطعنـيـرعهـبكلـمكنـمايةـلدمائهمـ

ـإلخ«)2). وأمواهمـونسائهم...
إذن؛ـإّنـاإمامـالغزايـيرىـأنـالصيغةـقاطعةـيـالدالةـعىـختمـالنبوة،ـوأنهـ
لوـاحتجـهاـاليهودـــعىـفرضـالتسليمـبنقلهاـــلكانتـحجًةـاـجوابـعنها،ـفهذهـ
ـللكامـ ـباـاـيركـمااً ـالقطَع ـللشّكـيـإفادها ـالغزايـاـتدعـمااً الصيغُةـيـنظرـاإمام

وااعراضـعليها.ـ
واـفرقـبنـماـإذاـحكمـعليهاـحاَلـكونـاليهودـمتجنـها،ـوحاَلـماـإذاـكانـ

ـالكامـعىـنفسـالصيغة،ـوهيـاـتتعّددـواـختلفـهنا.ـ امسلمونـمتجنـها؛ـأن
فاـهوـامرادـبكامـالغزايـإذنـيـالنصـامذكورـسابقًا؟ـ

)))ـ»ااقتصادـيـااعتقاد«،ـدارـامنهاج،ـص264.

ـالسابق،ـص266. ـامصدر (2(
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ـأمورـ ـلرأيناـفيهـعدَة ـبحثـابنـعطية، ـالذيـدارـعليه ـالتأملـيـنصه ـأعدنا ـلو ثانيًا:
تدُلـعىـماـيوافقـماـبّيناهـهناـمنـقولهـبأنـتلكـالصيغةـداّلةـعىـسبيلـالقطعـعىـختمـ

النبوة،ـومنـذلك:ـ
ـالصاةـوالسام؛ـفإنهـاـجوزـ ـالنبيـعليه ـبعد ـنبي ـبوجود ـيقول ـأنـمن ـأنهـقرر )ـ
التوُقُفـيـتكفره!ـولكنـالبحَثـعنده،ـيـإقامةـاحجةـعىـهذاـالقائلـلقطعـشبهته:ـ
هلـيكونـااحتجاُجـالقاطعـعليهـبمجّردـالنص،ـأوـباإماعـعىـأنـالنَصـُيفِهُمـختَمـ
النبوِةـواستحالَةـوجوِدـنبٍيـبعدـممٍدـعليهـالصاةـوالسام؟ـواإمامـالغزايـاختاَرـأنـ

ـاللغوية.ـ ـالنّصـودالته ـاإماع،ـوليسـمرد ـالذيـاـيركـمااًـللشكـهو القاطَع
2ــهذاـاأمرـاـيعنيـأنـالغزايـــيـنفِسهـــيرىـالنَصـغَرـمفيٍدـختمـالنبوة،ـ
أوـأنهـمتملـيـذاتِهـغَرـذلك،ـولكنهـيقول:ـإنـاآخرينـامخالِفنـاـيبُعدـأنـحتملواـ
وجوهًاـمنـالتأوياتـالبعيدةـالتيـاـجوزـالقولـها،ـحتىـإنـالغزايـأطلقـعليهاـأهاـ
»منـأنواعـاهذيان«،ـإذنـهذهـالتأوياتـغرـمعتمدةـعنده،ـواـتفيدـإاـالتشغيبـواـ

ـالغزاي. ـاإمام ـااعتاُدـعليها،ـواـدليَلـعليهاـيـنظر جوز
ـماـهوـ ـاحالة، ـففيـهذه ـفقدـجدـبعَضـامنحرفنـيتعّلقونـها، ولكنـمعـذلكـكّله،
ـيتوّمونـاحتاهاـ ـالغزايـقال:ـماـدامـهؤاء ـإنـاإمام اجوابـالقاطعـعنـتعلقهمـذلك؟
لتـأوياٍتـأخرىـُخرجهاـعنـدالتـها،ـفاـيصُحـلناـااحتجاُجـعليهمـبنفسـالدالةـ
وقدـقَدحواـفيها،ـولوـكانـالقدحـبنوٍعـمنـأنواعـاهذيان؛ـأهمـلنـيزالواـمتعّلقنـبه.ـ

ـالغزاي.ـ ـااحتجاُجـباإماع؛ـكاـذكره ـالقاطعـعنـذلكـكلهـهو: فاجواُب
ـالنصوصـغُرـقاطعة،ـ ـبأنـمثلـهذه ـالقوَل ـالغزايـمـجّوزـهم ـأن ـتبنـإذن 3ــفقد
ـاهذيانـ ـإاـأهاـاـمنعـلذاهاـتعُلقهمـبأنواٍعـمن ـيـنفسهاــ ولكنهـيقول:ـإهاـمعـقطعهاــ
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ـيتكلمـ ـإذنـفهو ـــكذلك، ـــهيـيـنفسها ـإها يـتأويلهاـواابتعادـعنـمدلوها،ـواـيقول:
منـوجهةـنظرـامخالِفن،ـويبحثـيـطريقِةـقطِعـُشبهتهمـمنـأصلها؛ـأنهـماـدامواـمـ
يعرفواـبقطعيةـإفادةـالنصوصـامذكورةـختمـالنبوة،ـفاـمالـلاحتجاجـعليهمـهاـ

ـألسنَتهمـعنـهذياهم.ـ ـيقطع احتجاجًا
ـتلكـاهذياناتـ ـقطَع ـالعباراتـتفيد ـإنـمثلـهذه ـالغزايـقائًا: 4ــويضيفـاإمام
ـقال: ـفقد ـالتأويلـوالتخصيص، ـقرائَنـمعهاـمنعـاحتاَل ـبانضام ـاماحدُة التيـيتعلقـها
»ومنـقرائنـأحواله:ـأنهـأفهمـعدَمـنبٍيـبعدهـأبدًا،ـوعدمـرسولـأبدًا،ـوأنهـليسـ

فيهـتأويلـواـخصيص«،ـواعترـذلكـراجعًاـإىـااحتجاجـباإماع.ـ
5ــواـُنغفلـيـذلكـكلهـأنـنلفتـالنظَرـإىـأنـالغزايـكانـيريدـمنـهذاـامثالـ
أنهـاـجّوزـعدُمـااعتادـعىـااحتجاجـباإماعـمطلقًا،ـوإنـكانـيـأدلتهـنظٌرـوفيهاـ
ـألسنةـ ـيفيدـيـبعضـامواضعـيـقطع ـبه،ـوأنه ـإاـأنـذلكـاـيمنعـااحتجاَج نزاٌعـعظيم،
املحدينـأكثرـماـيفيدهـمردـالنّصـبدونـلفِتـالنظرـإىـالقرائنـامذكورة،ـوالتيـيرجعـ

ـباإماع.ـ ـإىـااحتجاج ااحتجاُجـها
يتبنـلناـماـمى:ـأنـالغزايـــيـنفِسهـــاـيقول:ـإنـتلكـالنصوصـغرـقاطعةـ
ـنّصًاـ ـأو ـالنصوصـقاطعًة ـإنـبعضـالناسـاـيقطعـألسنَتهمـكوُن ـيقول: ـولكنه يـالدالة،
يـامعنى،ـبلـإنهـمعـكونـالنصـقاطعًاـونصًا،ـإاـأهمـلنـيزالواـيتمّسكونـبأوهامهمـ

ـاجاّدة.ـ وهذياناهمـحسبوهاـحجًةـهمـيـانحرافهمـعن
وبغضـالنظرـعنـصوابـدعواهـمنـعدمها،ـإاـأنهـاـيصحـــيـنظريـــالقولـ
ـبحيثـيستدعيـ ـاأصول، ـاإحادـوالقدحـيـهذه ـباَب ـيفتح ـالسابق ـالغزايـبكامه بأن

التحذيَرـمنـكامه.ـواهـتعاىـأعلمـوأحكم.ـ
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محة عن القاديانية ودعواهم عدم ختم النبوة
ـالريطايـ ـااستعار ـالذيـادعىـالنبوةـيـاهندـيـأثناء ـالقادياي« ـأمد ظهرـ»غام
ها،ـوبتشجيٍعـوبرتيٍبـمنهمـمنـأجلـشـّقـعصاـامسلمن،ـونفىـختَمـالنبوةـبسيدناـ
ممدـعليهـالصاةـوالسام،ـومنـملةـماـقاله:ـ»أناـأمدـالذيـُأريدـمنـاآيةـالكريمةـ

﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ـ]الصف:ـ6[))).
معـأنـامرادـالصحيحـهذهـاآية:ـهوـبشارةـامسيِحـعليهـالسامـبنبيناـممدـعليهـ
الصاةـوالسام،ـوهوـخطاٌبـلبنيـإرائيل،ـكاـهوـمعلوم،ـوهذاـالكامـفيهـافراُءـ

ـاه! ـبهـلعنه ـالبشارة ـإى ـبسيدناـممد ـالبشارة حويل
ويقولـمرزاـأيضًا:ـ»هوـالذيـأرسلـرسوَلهـيـالقاديان«)2).

ـاهـعزـوجلـقدـجعلنيـيـالراهنـ ـأيضًاـيـكتابهـ»الراهنـاأمدية«:ـ»أن وقال
ـاأمةـأيضًا«. اأمديةـنبيًاـوفردًاـمن

وقدـفَضلـنفَسهـعىـامسيح؛ـحيثـكانـيقول:»اتركواـِذكرـابنـمريم،ـفإنـغاَمـ
ـأفضلـمنه«)3). أمد

ـويقولـأيضًا:ـ ـأفضلـمنـبعضهم«، ـ»النبيونـأنا ـ»معيارـاأخبار«: ـوكتبـيـجريدة

ـاخطأ«،ـص673. ـانظرـكتابـ»القادياي:ـإزالة (((

)2)ـ»دافعـالباء«،ـمرزاـغامـأمدـالقادياي،ـطـضياءـاإسامـقاديان،ـص26.

ـالسابق،ـص7). ـامصدر (3(
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»قدـكذبـأربُعـمئةـمنـاأنبياءـيـإخبارهمـبالغيبـيـعرـواحد«))).ـ

وكامهـهذاـيعنيـبراحٍةـتكذيَبـاأنبياءـعليهمـالصاةـوالسام،ـومنـكّذبـ
اأنبياءـفقدـكفر،ـقالـتعاى:ـ﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾ـ]الشعراء:ـ05)[،ـوقال:ـ﴿ڻ 
ڻ ڻ﴾ـ]الشعراء:ـ23)[ـوقال:ـ﴿ۅ ۉ ۉ ې﴾ـ]الشعراء:ـ76)[.ـ

وقدـادعىـبعُضـاماحدةـأنـاألفـوالامـيـكلمةـ﴿ڌ﴾ـ]البقرة:ـ3)2[ـ
منـقولهـتعاى:ـ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴾ـ]اأحزاب:ـ40[ـإنمـاـهيـللعهدـ
اخارجي،ـوليستـللعموم،ـفاـتفيدـاآيُةـإذنـكوَنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـخامًاـجميعـالنبين،ـبلـ
للمعهودينـامشارـإليهمـفقطـيـاآيةـالكريمة،ـواحتُجواـبأنـاأصلـيـالامـأنـتكونـ
للعهدـاخارجي؛ـأنهـحقيقةـالتمييزـوكالـالتعُن،ـفاـعرةـبااستغراقـماـدامـمعنىـ

ـلإرادة.ـ ـاخارجيـصاحًا العهد
ـاخصوص،ـفقال: ـالريلويـهذا وقدـتوجهـسؤالـللعامةـأمدـرضاـخان

»إنـخاتمـالنبينـوسيدـامرسلنـملسو هيلع هللا ىلصـخاتٌمـجميعـاأنبياءـوامرسلن،ـبمعنى:ـ
آخُرهمـبعثًا،ـبحيثـاـيقبلـأَيـتأويلـوخصيص،ـوإّنـهذهـلعقيدٌةـماـُعلمـمنـالدينـ
ـملعون،ـوإنـ ـمرتٌد ـــكافٌر ـمهاـكانـالشكـضعيفًا ــ ـفيها ـفإنـجاحَدهاـوالشاَك بالرورة،
ـامصطفىـملسو هيلع هللا ىلصـ ـامعنىـبأنـسيدنا ـزالتـتفهمـهذا ـما ـوخلفًا ـقاطبًةـسلفًا ـامرحومة ـاأمة هذه
ـإىـ ـبعدـعهده ـأو ـنبٌيـيـعهده ـيكون ـامستحيلـأن ـباـخصيص،ـومن ـاآنبياء آخٌرـجميع

ـالساعة«)2). ـتقوم أن

)))ـانظرـهذهـالنقولـميعهاـيـكتاب:ـ»السوءـوالعقابـعىـامسيحـالكذاب«،ـللشيخـالعامةـأمدـ

رضاـخانـاحنفيـ)272)-340)هـ(،ـطبعةـعىـنفقةـأكاديميةـرضاـــبمبايـــاهند.ـإدارةـ
ـأمدـرضا.ـ حقيقاتـلإمام

)2)ـ»امبنـيـختمـالنبين«،ـأمدـرضاـخانـالريلوي،ـص89-88.
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وقال:ـ»واحاصلـأنـاآيةـالكريمةـ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴾ـكمثلـ
»اـنبيـبعدي«ـاحديثـامتواترـعاٌمـقطعّي،ـوفيهاـاستغراٌقـتام،ـوقدـأمعتـاأمُةـعىـ
عدمـتأويٍلـوخصيٍصـفيها،ـوهذاـماـُعلمـمنـالدينـبالضـرورة،ـواـتأويَلـفيه،ـواـ
ُيسمعـالنقاشـيـعمومهاـكاـيفريـيـهذهـاأيامـالدّجالـالقاديايـأنـامرادـمنـ»خاتمـ
ـامطهرة،ـويعملـ ـيتبعـريعَته ـنبٍي ـاجديدة،ـواـبأسـبوجود ـالريعة ـنبوِة النبين«:ـختَم
لنرها،ـومنـهناـهدفـهذاـاخبيثـإىـإرساءـنبوته،ـأوـكاـقالـدّجاٌلـآخُر:ـ»اـفضيلةـ
بالتقدمـوالتأخرـالزماي«،ـإنـاإرادةـمنـ»خاتم«ـامتأخرـزمنًاـمنـخّياتـاجّهال،ـبلـ
امعنىـامستقيمـمنـخاتمـالنبيـن:ـهوـالنبيـبالذات،ـوقدـعّرـعنـهذاـامعنىـاملعونـ
الدّجاُلـاأولـبأنـ»خاتمـالنبين«ـيعني:ـأفضلـالنبين،ـوكتبـمرتٌدـآخُر:ـ»كونهـخامًاـ
للنبينـإناـهوـلسلسلةـمعّينةـدونـسائرـالساسلـوالعوالِـم،ـوعىـهذاـاـُينايـوجودـ
نبٍيـيـاخائقـاأخرى،ـويـالعوالِـمـاأخرى،ـختَمـنبوتِهـملسو هيلع هللا ىلص،ـفإنـاجموعـامحّاةـ
ـاخبثاءـحيثـقال:ـ ـأضافـبعُض ـامواطنـُتفيدـمعنىـاخصوص،ـوقد بالامـيـمثلـهذه
ـااستغراقـ ـافرضناـصحَة ـالعهد،ـولو ـإفادة ـالنبين«ـحتمان إنـاألفـوالامـيـ»خاتم
فإنهـاستغراٌقـُعري،ـوعىـافراضـااستغراقـاحقيقيـفإنهـحتملـأنـيكونـقدـخّصـ
بعضـأفرادهـواستثنىـمنهـالبعض،ـويـكونـالعامـقطعيًاـاختاٌفـكثر،ـفمعظمـالعلاءـ
قائلونـبكونـالعامـظنّـّيًا،ـوقدـزادـبعضـالشياطنـبلـًةـقائلنـبأنـبعضـالِفَرقـمنـ
ـالتريعيةـدونـ ـبأره،ـوالبعُضـمنهاـقائلـبختِمهـملسو هيلع هللا ىلصـالنبوَة ـنبوتِه ـنَفواـختَم امسلمنـقد
ُمطَلقـالنبوة،ـإىـغرـذلكـمنـالكفرّياتـاملعونة،ـواارتداداتـامشحونة،ـبنجاساتـ

ـلعنـاهـقائليها،ـوقاتلـاهـقابليها«. إبليس،ـوقاذوراتـالتدليس،
ـتشويشـوتشكيكـ ـأو ـتأوياتـركيكة ـالشيخـأمدـرضاـخان:ـ»هذهـكلها ثمـقال
ـفإنـاهـورسولهـ ـقبيح، ـكفٌرـريح،ـوارتداٌد ـكُلها يـعمومـواستغراقـ﴿ڌ﴾،ـوهذه
ـالقيود،ـوّرحاـ ـاجديدة،ـأوـغرهاـمن ـبالريعة ـاجديدةـمطلقًا،ـومـُيقِيدا ـالنبوَة ـنَفيا قد



ـــ511 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
ـامرحومةـ ـوأمعتـاأمُة ـذلك، ـوأثبتتـاأحاديثـامتواترة ـزمنًا، ـامتأخر بأنـ»خاتم«:ـهو
قاطبًةـــمنذـعهدـالصحابةـرضوانـاهـعليهمـأمعنـحتىـيومناـهذاـــعىـهذاـامعنىـ
الظاهِرـامتبادرـوبقائهاـعىـالعمومـوااستغراقـاحقيقَينـباـزيادةـأوـنقصان،ـولذلكـ
ـامذاهبـمنـالسلفـواخلفـمّدعيـالنبوةـبعدـممدـملسو هيلع هللا ىلص،ـودّوتـبترحاهاـ كّفرتـأئمُة

ـاأحاديثـوالعقائدـوالفقه«.ـ كتُب
ثمـتسـاءلـُملزمًا:ـفهلـجِوُزـهؤاءـاملحدونـأنـيكونـ﴿ پ﴾ـيـقولهـ
ـالعامنـ ـأنهـرُبـميع ـالدالةـعى ـأوـغَرـقطعيـي تعاى:ـ﴿پ پ﴾ـخصوصًا
عىـسبيلـااستغراقـأيضًا،ـفإنـصيغَةـالعمومـهناـنفُسـالصيغةـالتيـرفضواـعموَمهاـ
واستغراَقها،ـوأيضًاـفإنـحديثـ»اـنبيـبعدي«ـريٌحـيـمعنىـااستغراق،ـوهوـقرينٌةـ

ـاآيةـعليهـإنـفرضناـتنُزاًـأهاـمتِملٌةـلغره،ـفاـبالكـإنـمـتكنـمتملةـلذلك؟ حمل
القرآنـبعدةـوجوه:ـإماـ وأيضًا:ـفإنـاأنبياءـعليهمـالصاةـوالسامـُذكرواـيـ
بأعياهم،ـكآدمـويوسفـوإدريسـوصالحـوإبراهيم...ـإلخ،ـوقدـُيذَكرونـبطريقـالعمومـ

وااستغراق،ـوهوـاأغلبـواأكثرـورودًا؛ـكمـاـيـقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ﴾ـ]البقرة:ـ36)[ـإىـقولهـتعاى:ـ﴿ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ چ ڇ﴾،ـواآياتـالواردةـعىـهذاـالنحوـكثرة،ـوقدـيِرُدـذكـُرـ

اأنبياءـالسابقنـمعـماحظةـوصِفـالَقْبليةـواأسبقيةـفيهم،ـكاـيـقولهـتعاى:ـ﴿گ 
تعاى:ـ ]يوسف:ـ09)[،ـوقولهـ گ ڳ ڳ    ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ـ
]الفرقان:ـ20[،ـوقدـ ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ﴾ـ
يِرُدـِذكُرهمـعىـسبيلـامعنىـاجنيـامتناولـللفردـواجمع،ـوياحظـمنهـاخصوُصـ
ـتعاى:ـ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ـ]البقرة:ـ98[،ـوقولهـ ـكقوله والشمول؛
ـاأنبياُءـ ـُيذكر تعاى:ـ﴿ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾ـ]آلـعمران:ـ80[،ـوقد
ـالبيان،ـسواٌءـُذكرتـ ـأوـغرهاـمنـوجوه ـبوصفـأوـإضافة ماعاٍتـموصوفًةـوخصوصًة
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اخصوصيةـيـنفسـالكامـصـرحًا،ـأوـجاءتـمنـجّوـالكامـكقولهـتعاى:ـ﴿ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴾ـ]البقرة:ـ87[،ـ﴿ڤ ڦ ڦ 
ـاهـتعاىـ ـااحتااتـاحتاٌلـاـيمكنـمُلـكام ڦ﴾ـ]امائدة:ـ32[.ـومنـبنـهذه
يـاآيةـالكريمةـعليه،ـوهوـذكرهمـوقدـاتصفواـبوصفـالقبليةـواأسبقية؛ـإذـيكونـ
هذاـتكرارًاـاـفائدةـمنه،ـفاـيبقىـلكلمةـ»خاتم«ـفائدةـيـاآية،ـوجبـتنزيهـكامـاهـ
تعاىـعنـهذاـالنحوـمنـالتعبر،ـفإنـأَرـهؤاءـعىـأنـ﴿ۆئ﴾ـللعهد،ـفإنهـيتعّنـ
القرآنـكاـ العهُدـيـ تعّددـ الِذكريـدوَنـغرهـمنـااحتاات،ـوقدـ للعهدـ أنـيكونـ
ـامعهودـ ـنبيـبعدي«؛ـفإن ـاآيةـعليه،ـومعـحديثـ»ا احظنا،ـوبعُضهاـاـيصلحـحمل
ـالتشُتتـبنـمامَلـعّدٍةـاـمرّجَحـ ـللزم ـااستغراق،ـفلُيحَملـعليه،ـفلوـمـُحَملـعليه هو

ـالتحُكم.ـ ـفيلزم أحدها،
ـالنبين«ـعىـسيدناـ ـإهاـللعهد،ـفإطاقـ»خاتم ـتنزلناـمعـهؤاءـوقلنا: ـلو وأيضًا:
ـبعدٍدـ ـفليعتقْدـكافٌر ـالصاةـوالسامـاـيعدوـكوَهاـكلمًةـمضِللةـاـتفيدـشيئًا، ممدـعليه
كبرـبالٍغـماـبلغـمنـاأنبياءـيـعهِده،ـوليعرْفـباـعهدهـملسو هيلع هللا ىلصـيـكلـقرٍنـويـكلـطبقة،ـ
بلـلوـعّدـواحٌدـمشائخهـمنـاأنبياءـمنـأويـالعزمـمـيِرهـذلكـشيئًاـمعـذلكـاحملـ
امتعنّتـمنهم،ـفاـتكونـاآيةـداّلةـعىـيءـمطلقًا،ـوهذاـمُضـتعُسفـاـيصُحـيـ

القرآن.ـ
وعىـأّيـمعنًىـملتـاآية،ـغَرـمعنىـااستغراق،ـفإهاـاـُتغلقـبابـالنبواتـ
الكاذبة،ـفعىـكّلـتقدير،ـتكونـاآيةـاـُتفيدـإاـأنـتردـحلقًةـتارييةـلنبٍي،ـأوـنبَين،ـ
أوـجميعـاأنبياءـالسابقنـبأنـزمنهمـسابٌقـعىـعهدهـعليهـالصاةـوالسامـفحسب،ـ
واـتتضّمنـاآيةـالكريمةـأكثَرـمنـهذا،ـواـمسـالنبّوةـبأدنىـمساس،ـوهوـماـيريدهـ

امتاعبونـبالقرآنـكالقاديانية«))).ـ
ــــ= ــ ـأمد ـمنـكتابـالعامة ـاآية،ـخصناه ـالقاديانيةـيـحريفهمـهذه ـمنـااحتجاجـضد ـذكرناه ـما (((
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قال الطحاوي: )وإمام اأتقياء، وسيد امرسلن، وحبيب رب العامن(

ـ)سيد امرسلن(:ـووردـيـأحاديَثـكثرة:ـ»أناـسيدـولدـآدم«،ـمنهاـماـوردـيـ
»مصنفـابنـأيـشيبة«ـعنـأيـهريرةـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أناـسيدـولدـآدمـوأولـ
منـتنشقـعنهـاأرضـوأولـشافعـوأولـمشفع«)))،ـورواهـمسلمـعنـأيـهريرةـبلفظـ
قالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أناـسيدـولدـآدمـيومـالقيامةـوأولـمنـينشقـعنهـالقرـوأولـشافعـ

وأولـمشفع«)2).ـ
ورواهـابنـماجهـيـ»سننه«ـعنـأيـسعيدـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أناـسيدـولدـ
آدمـواـفخرـوأناـأولـمنـتنشقـاأرضـعنهـيومـالقيامةـواـفخرـوأناـأولـشافعـوأولـ

ـالقيامةـواـفخر«)3). ـاحمدـبيديـيوم مشفعـواـفخرـولواء
ورواهـابنـحبانـعنـعبداه،ـوعنـواثلةـبنـاأسقعـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ
ـمنـكنانة،ـواصطفىـبنيـهاشمـ »إنـاهـاصطفىـكنانةـمنـولدـإساعيل،ـواصطفىـقريشًا
منـقريش،ـواصطفايـمنـبنيـهاشم،ـفأناـسيدـولدـآدمـواـفخر،ـوأولـمنـتنشّقـعنهـ

اأرض،ـوأولـشافع،ـوأولـمشَفع«)4).
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ ـإى ـنظرتـعائشُة ـأيـخالدـقال: ـابن ـأمدـيـ»مسنده«ـعن ـاإمام ورواه

رضاـخانـالريلويـامسمىـ»امبنـيـختمـالنبين«.ـتعريبـمنظرـإسامـتوحيدـعامـاهندي،ـ ـ=
منـأبناءـاأزهرـالريف.ـص7-82)).

)))ـكتابـالفضائل،ـبابـماـأعطىـاهـممدًاـملسو هيلع هللا ىلص،ـ)32386(.ـوكتابـاأوائل،ـبابـأولـماـفعلـ

ومنـفعله،ـ)36999).
ـاخائق،ـ)3). ـنبيناـملسو هيلع هللا ىلصـعىـميع ـبابـتفضيل )2)ـكتابـالفضائل،

ـالشفاعة،ـ)4308). )3)ـكتابـالزهد،ـبابـذكر

)4)ـكتابـالتاريخ،ـبابـبدءـاخلق،ـ)6242(.ـوبابـاحوضـوالشفاعة،ـ)6475).
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ـآدم،ـواـفخر،ـوأبوكـسيدـ ـ»أناـسيدـولد ـفقالـهاـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص: ـالعرب! ـياـسيد فقالت:

ـالعرب،ـوعيـسيدـشبابـالعرب«))). كهول
ـأمدـيـ»مسنده«ـوالرمذيـوابنـماجهـعنـأيـسعيدـ ـالغنيمي:ـ»روىـاإمام قال
اخدريـريـاهـعنه:ـ»أناـسيدـولدـآدمـيومـالقيامةـوافخر،ـوبيديـلواءـاحمدـواـ
فخر،ـوماـمنـنبٍيـيومئذـآدُمـفمنـسواهـإاـحتـلوائي«،ـواـينايـهذاـصدَرـاحديث؛ـ
فإذاـفضلـ كإبراهيم،ـ عليهـ بنيهـ بعِضـ علَمـفضَلـ أوـأنهـ آدم،ـ معـ للتـأُدبـ إماـ أنهـ

اأفضلـمنـآدمـففضلـآدمـباأوى،ـواـينايـالتفضيلـبنـاأنبياءـقولهـتعاى:ـ﴿چ 
چ چ چ ڇ﴾ـ]البقرة:ـ36)[،ـواـماـجاءـمنـاأحاديثـالصحيحةـكقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ
أناـخرـ »اـتفضلوي«)2)،ـويـرواية:ـ»اـخرويـعىـاأنبياء«)3)،ـوقوله:ـ»منـقالـ
منـيونسـبنـمتىـفقدـكذب«)4)،ـوذلكـأنـعدمـالتفرقةـبينهمـإناـهوـيـذاتـالنبوةـ

والرسالة؛ـإذـهمـفيهـسواء،ـأوـُعنيـتفضيٌلـيؤّديـإىـتنقيصـبعضهم.
ـباأمورـ ـأنـتفضيلـنبيناـملسو هيلع هللا ىلص، وقدـأجابـإمامـاحرمنـعنـخرـيونسـباـحاصله:
ـإىـفوقـسبعـساوات،ـمعـ ـبه ـالعظمى،ـوكوهمـحتـلوائه،ـواإراِء احّسيةـكالشفاعة

)))ـمـأقفـعىـهذاـاحديثـيـمسندـأمد«،ـوأخرجهـابنـعساكرـيـ»تاريخـدمشق«ـ)64:ـ92)).

)2)ـمـأقفـعىـهذاـاحديثـهذاـاللفظ،ـوأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«،ـكتابـأحاديثـاأنبياء،ـ

بابـوفاةـموسىـوذكرهـبعدـ)3408(ـبلفظ:ـ»اـخرويـعىـموسى«.
ـمنـحديثـأيـسعيدـاخدريـريـاهـعنه،ـكابـتفسرـالقرآن،ـ ـالبخاريـيـ»صحيحه« ـأخرجه (3(

بابـ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ...﴾ـ]اأعراف:ـ43)[،ـ)4638(.ـوكتابـالديات،ـبابـإذاـ
لطمـامسلمـهوديًاـعندـالغضب،ـ)7)69(.ـولفظه:ـ»اـخرويـمنـبنـاأنبياء...«.ـومسلمـيـ

ـبابـمنـفضائلـموسىـملسو هيلع هللا ىلص،ـ)2374). »صحيحه«،ـكتابـالفضائل،
)4)ـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـكتابـتفسرـالقرآن،ـبابـ

قوله:ـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ـ]النساء:ـ63)[...،ـ)4604(،ـوبابـ﴿ژ ڑ ڑ 
ک﴾ـ]الصافات:ـ39)[،ـ)4805).
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النزولـبيونسـإىـقعرـالبحرـمعلوٌمـبالرورة،ـفلمـيبَقـإاـالنهيـبالنسبةـإىـالُقربـ
ـالبحر،ـ ـالتفاوُتـفيهـبنـَمنـفوقـسبعـساواتـوَمنـيـقعر ـامتوَهم ـاهـتعاى والبعدـمن
فبّنـملسو هيلع هللا ىلصـأهاـحينئذـبالنسبةـإىـالُقربـوالبعدـمنـاهـتعاىـعىـحٍدـسواء؛ـلتعاليهـتعاىـ

عنـاجهةـوامكانـعلّوًاـكبرًا«))).
ـيأتـيـكامهـ ـالغنيمُيـهناـعنـاجويني،ـوم ـنقله ـاعرضـابنـأيـالعزـعىـما وقد
ـاهـ ـالدليُلـعىـنفيـعلو ـيقول:ـ»وهلـيقاومـهذا ـيفعلـأكثَرـمنـأن ـُيعتمدـعليه،ـوم بيء
تعاىـعنـخلِقهـاأدلَةـالصحيحَةـالرحَةـالقطعيةـعىـعلّوـاهـتعاىـعىـخلِقه،ـالتيـ

تزيدـعنـألفـدليل«)2).
فرحـهناـأيضًاـبأنـاهـتعاىـيـجهٍةـفوقـخلقه،ـوإنـعَرـعنهاـبالعلّو،ـولكنـ
ـبهـعىـامعنىـامختَلفـفيهـسائٌدـ ـليشروا ـاأسلوبـمنـالتعبرـباللفظـالـمَتَفقـعليه؛ هذا
عندـامجّسمة،ـوكانـينبغيـأنـيقول:ـوهلـيقاومـهذاـالدليلـعىـنفيـكونـاهـتعاىـيـ
جهة...إلخ،ـوليسـكاـعر؛ـأنهـمـَينِفـأحٌدـمنـالعلاءـمطلقـالعلّوـعنـاه،ـفلمـيقلـ
أحد:ـإنـاهـتعاىـليسـعلّيًا،ـبلـالقولـبذلكـكفٌر،ـولكنـالذيـقالوه:ـإنـعلَوـاهـتعاىـ

ـامجّسمة.ـ اـُيرادـبهـعلُوـجهةـومكاٍنـوحّيز،ـكاـيدعي
ـواحدـمنهاـإثباتـ ـالتيـتزيدـعنـاألفـالتيـأشارـإليها،ـاـيثبُتـدليٌل ثمـإنـاأدلة
كوِنـاهـتعاىـيـجهة،ـبلـغايُةـماـيمكنـأنـتدلـعليهـهوـالعلُوـبالصفات،ـوليسـهذاـ

امعنىـموضعـااستدال.
ـفإناـهوـمنـمبالغاته،ـوهوـ ـقطعيةـرحة«، ـالدالةـعىـاجهة ـ»إنـاأدلة ـقوله: وأما
يتبعـيـذلكـشيخهـورئيسـمذهبه،ـالذيـاـينفّكـأنـيزعمـوقوَعـاإماعـوالقطِعـعىـ

ـباطلـكاـاـيفى.ـ ـاهـتعاى،ـوكامها كّلـقضيةـتشبيٍهـوجسيمـينسبهاـإى

ـالطحاوية«،ـص66. ـالغنيميـعىـالعقيدة )))ـ»رح

)2)ـ»رحـابنـأيـالعز«ـص74).
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العرب«،ـ الروايات:ـ»عيـسيدـشبابـ العرب«،ـويـبعضـ وورد:ـ»عٌيـسِيُدـ
وامرسلونـكلهمـمنـولدـآدم،ـوبمـاـأنـالنبيـممدًاـسيدـولدـآدم،ـفهوـسيدـاأنبياءـ

وامرسلن.
قالـالبابري:ـ»وقوله:ـ)وحبيب رب العامن(ـأنهـلـاـثبتـبركةـمتابعتهـأمتهـ
ـفأنـ ـنبيه:ـ﴿ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]آلـعمران:ـ)3[، ـأحباؤه؛ـحيثـقالـتعاىـبلسان أهم

يثبتـأنهـحبيُبـاهـأوى.ـ
ـأنهـجلسـذاتـيومـماعٌةـمنـالصحابةـ ـابنـعباسـريـاهـعنها: وقدـُرويـعن
يتذاكرون،ـفسمعـحديَثهمـالنبُيـعليهـالسام،ـفقالـبعضهم:ـعجبًاـأّنـاهـاخذـإبراهيمـ
خلياً،ـوقالـآخُر:ـماـذاـبأعجبـمنـكامـموسىـكلمهـتكليمـًا،ـوقالـآخر:ـفعيسىـ
ـ»سمعتـ ـفقال: ـالسام ـفخرجـالنبُيـعليه ـاه، ـآدمـاصطفاه ـاهـوروحه،ـوقالـآخُر: كلمُة
كاَمكمـوحجتكم،ـإنـإبراهيمـخليلـاهـوهوـكذلك،ـوموسىـَنِجُيـاهـوهوـكذلك،ـ
أاـوأناـحبيبـاهـواـفخر،ـوأناـحامُلـلواءـاحمدـيومـالقيامةـواـفخر،ـوأناـأوُلـمنـ
ـاأولنـواآخرينـواـ ـأكرُم ـأمتي،ـوأنا ـاجنةـفُيفتحـيـفأدخُلهاـومعيـفقراُء حّركـحلقة
فخر،ـآدُمـوَمنـدوَنهـحتـلوائيـيومـالقيامة،ـوأناـأوُلـالناسـخروجًاـإذاـُبعثوا،ـوأناـ

خطيُبهمـإذاـوفدوا،ـوأناـأكرُمـولدـآدمـعىـريـواـفخر«))).ـ
ويـمعناهـاأثرـالذيـرواهـاحاكمـعنـابنـعباسـقال:ـ»أتعجبونـأنـتكونـاخلةـ

إبراهيمـوالكامـموسىـوالرؤيةـمحمدـملسو هيلع هللا ىلص؟«)2).ـ

ـالطحاوية«،ـص35. ـالعقيدة )))ـ»رح

)2)ـكتابـالتفسر،ـبابـمنـسورةـالبقرة،ـ)4))3(،ـولفظهـ»ماـتعجبون...«.ـوبابـتفسرـسورةـ

البخاريـومـيرجاه.ـوقالـ النجم،ـ)3747(.ـوقالـاحاكم:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـ
ـالتلخيص:ـعىـرطـالبخاري. الذهبيـقي
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قال الطحاوي: )وكُل دعوى النبوة بعده فغٌي وهوى(

ضبطـيـمتنـالغنيمي:ـ»وكلـدعوةـنبوٍة...«.ـاهـ)))،ـويـنسخةـالبابري:ـ»وكلـ
دعوةـبعدـنبوتهـفغٌيـوهوى«)2)،ـومعـأنـمعناماـصحيح،ـإاـأَنـماـذكرناهـأوضح.ـ

وقدـثبتـــبالنصـالقطعيـــأنـسيدناـممدًاـملسو هيلع هللا ىلصـآخُرـاأنبياءـوامرسلن،ـفيلزمـ
ـالسام،ـفهوـخالٌفـللنصـواأدلةـ ـالنبيـعليه ـبعد ـنبٌي ـأنه ـاّدعى ـأنـكّلـَمن ــعىـذلكــ

القطعية.ـ
ـفإنهـ والغي:ـسلوكـخافـطريقـالرشد،ـواـشكـأنـمنـيالفـالنصـالقطعي؛

يتبعـهوىـنفسهـومواليه،ـواـسببـآخر.ـ
ـاهـتعاى:ـ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ـ]اأعراف:ـ قال

58)[،ـوقالـتعاى:ـ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ـ]سبأ:ـ27[.ـ
فمنـاّدعىـأّنـالنبّيـعليهـالسامـقدـُأرسلـإىـالعربـفقطـــكاـاّدعىـاليهودـــ
ـاأديانـامحَرفةـاأخرىـ ـاّتباُع ـوكذلكـيلَحُقـهمـمنـاّدعىـأنهـيصُح ـباهـتعاى، فهوـكافٌر
ـااتباع.ـ ـاإسامية،ـووضُعهاـميِعهاـمتساويًةـمنـحيثـجواز ـبزوغـشمسـالرسالة بعد

ـالنبوةـبعَده.ـ ـالنبّيـأنـهناكـأناسًاـسيّدعون وقدـوردـعن
ـالكرى«: ـالبيهقيـيـ»السنن قال

»يـالربـاأولـمنـأهلـالردة:ـقالـالشافعيـرمهـاه:ـهمـقومـكفرواـبعدـ
إسامهمـمثلـطليحةـومسيلمةـوالعني«)3).

ـالغنيمي«،ـص67. )))ـ»رح

)2)ـ»ـرحـالبابري«،ـص59.

)3)ـماعـأبوابـالرعاة،ـبابـماـجاءـيـقتالـالربـاأولـمنـأهلـالردةـبعدـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ)8:ـ304).
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ـأولـردةـكانتـيـالعربـمسيلمُةـ ـبنـإسحاقـبنـيسارـقال:ـ»ثم وروىـعنـممد
ـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـوخرجـطليحةـ ـبنـكعبـالعني،ـيـحياة ـواأسوُد باليامةـيـبنيـحنيفة،

ـالنبوةـيسجعـهم«))).ـ ـاأسديـيـبنيـأسدـيدعي ابنـخويلد
ـالكذابـيـعهدـأيـبكرـ ـبنـالوليدـريـاهـعنهـطليحةـومسيلمة ـقاتلـخالد وقد

الصديقـريـاهـعنه.ـ
قالـابنـحجرـالعسقاي:ـ»ففيـحديثـثوبان:ـ»وإنهـسيكونـيـأمتيـكذابونـ
ـأبوـداودـوالرمذيـ ـوأناـخاتمـالنبين،ـاـنبيـبعدي«.ـأخرجه ـنبٌي، ثاثونـكلهمـيزعمـأنه
ـيُسقـميَعه،ـوأمَدـوأيـ ـابنـحبان،ـوهوـطرٌفـمنـحديثـأخرجهـمسلمـوم وصّححه
ـثاثونـدجااًـكذابًا«،ـويـحديثـ ـاهـبنـعمرو:ـ»بنـيديـالساعة يعىـمنـحديثـعبد

عيـعندـأمدـنحوه،ـويـحديثـابنـمسعودـعندـالطرايـنحوه.ـ
ويـحديثـسمرةـامصَدرـأولهـبالكسوف،ـوفيه:ـ»واـتقومـالساعةـحتىـيرجـ
ثاثونـكذابًاـآخُرهمـاأعورـالدجال«.ـأخرجهـأمدـوالطراي،ـوأصلهـعندـالرمذيـ

وصّححه.ـ
ويـحديثـابنـالزبر:ـ»إنـبنـيديـالساعةـثاثنـكذابًاـمنهمـاأسودـالعنيـ

ـيعني:ـمسيلمة.ـ صاحبـصنعاء،ـوصاحبـاليامة«
قلت:ـوخرجـيـزمنـأيـبكرـُطليحةـــبالتصغرـــبنـخويلدـوادعىـالنبوة،ـثمـ
تابـورجعـإىـاإسام،ـوتنبأتـأيضًاـسجاح،ـثمـتزوجهاـمسيلمة،ـثمـرجعتـبعده.ـ
وأماـالزيادةـففيـلفظـأمدـوأيـيعىـيـحديثـعبدـاهـبنـعمرو:ـ»ثاثونـ
آيُتهم؟ـقال:ـ»يأتونكمـبُسنّةـمـتكونواـعليها،ـيغرونـهاـ كذابونـأوـأكثر«.ـقلُت:ـماـ

ـرأيتموهمـفاجتنبوهم«.ـ ـفإذا سنّتكم،
)))ـماعـأبوابـالرعاة،ـبابـماـجاءـيـقتالـالربـاأولـمنـأهلـالردةـبعدـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ)6727)).



ـــ519 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
ويـروايةـعبدـاهـبنـعمروـعندـالطراي:ـ»اـتقومـالساعةـحتىـيرجـسبعونـ

كذابًا«.ـوسندهاـضعيف.
وعندـأيـيعىـمنـحديثـأنسـنحوهـوسندهـضعيفـأيضًا،ـوهوـممولـــإنـ
ـالتحديدـففياـأخرجهـأمدـعنـحذيفةـ ـوأما ـعىـامبالغةـيـالكثرة،ـاـعىـالتحديد، ثبتــ
بسندـجيد:ـ»سيكونـيـأمتيـكذابونـدجالون:ـسبعةـوعرون،ـمنهمـأربعـنسوة،ـوإيـ

ـنبيـبعدي«.ـ ـالنبين،ـا خاتم
وهذاـيدُلـعىـأنـروايةـالثاثنـباجزمـعىـطريقـجرـالكر،ـويؤيدهـقولهـيـ

حديثـالباب:ـ»قريبـمنـثاثن«.
ـقوله:ـ»كلهمـيزعمـأنهـرسولـاه«ـظاهٌرـيـأنـكّاـمنهمـيّدعيـالنبوة،ـوهذاـهوـ
الرـيـقولهـيـآخرـاحديثـاماي:ـ»وإيـخاتمـالنبيـن«.ـوحتملـأنـيكونـالذينـ
ـامذكورـيكونـ ـالعدد ـالثاثنـأوـنحوها،ـوأّنـمنـزادـعى ـالنبوةـمنهمـماـُذكرـمن يّدعون
ـالوحدةـواحلولية،ـ ـالرافضةـوالباطنيةـوأهل ـالضالة،ـكغاة كّذابًاـفقط،ـلكنـيدعوـإى
ـبهـممدـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص.ـ ـأنهـخافـماـجاء ـبالرورةــ ـُيعلمــ ـإىـما ـالفرقـالدعاة وسائر
ويؤيدهـأّنـيـحديثـعيـعندـأمد:ـفقالـعٌيـلعبدـاهـبنـالكّواء:ـوإنكـمنهم.ـ

وابنـالكواءـمـيَدعـالنبوة،ـوإناـكانـيغلوـيـالرفض«))).
قال الطحاوي: )وهو امبعوث إى عامة اجّن وكاّفـة الورى باحّق واهدى 

وبالنور والضياء(
ـالرسل؛ـأَنـكَلـرسولـنبٌي.ـ ـاأنبياءـيستلزمـأنـيكونـخاتم خاتم

)))ـ»فتحـالباريـرحـصحيحـالبخاري«،ـأمدـبنـعيـبنـحجرـأبوـالفضلـالعسقايـالشافعيـ

)852هـ(،ـدارـامعرفةـــبروت،ـت:ـمبـالدينـاخطيبـ)3):ـ87).
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روىـالبخاريـعنـجابرـبنـعبدـاهـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ُأعطيتـمسًاـمـ
ـقبي:ـُنرتـبالرعبـمسرَةـشهر،ـوُجعلتـيـاأرضـمسجدًاـ ـمنـاأنبياء ـأحٌد ُيعَطهَن
وطهورًا؛ـوأياـرجلـمنـأمتيـأدركتهـالصاُةـفلُيصل،ـوُأحّلتـيـالغنائم،ـوكانـالنبُيـ

ـالناسـكاّفة،ـوُأعطيتـالشفاعة«))). ـإىـقومهـخاصًة،ـوُبعثتـإى ُيبَعُث
قالـاهـتعاى:ـ﴿ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴾ـ]الشورى:ـ52[،ـوقالـتعاى:ـ
﴿ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ـ]سبأ:ـ27[،ـومـيقل:ـإىـالعربـفقطـأوـإىـجنسـ
معنـمنـاأجناس،ـبلـأطلقـوعّممـأهلـدعوتهـبالناسـميعًا،ـويشملـهذاـاليـهوَدـ
والنصارىـوأهَلـامللـوالنحلـميعًا،ـومنـيزعمونـكذلكـأنهـاـمّلَةـواـنِحلةـهم،ـ

ـاحديثـيدُلـعىـأنهـُبعثـللناسـكافة. فهذا
ـالنبّين. ـاخصائصـمعهاـأيضًاـأنهـُجعلـخاتَم ويـبعضـالرواياتـُذكرـمعـهذه

ـالقرآنـوسائرـ ـالباهرةـمن ـالظاهرة ـالريعة ـبالنورـوالضياء: ـالبابري:ـ»وامراد قال
ـاهـ)2). الدائلـعىـاحقيقة«.

وماـيدلـعىـبعثتهـإىـاجنـقولهـتعاىـيـسورةـاأحقاف:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
* ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   * ڃ  ڃ  ڄ 
ڌ ڎ * ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ﴾ـ]29-32[ـ)3).

)))ـكتابـالتيمم،ـ)335(.ـوبابـقولـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»جعلتـيـاأرضـمسجدًاـوطهورًا«،ـ)438).

)2)ـ»رحـالبابري«،ـص)6.

ــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ )3)ـقالـاإمامـالرازيـ)28:ـ27(:ـ»ويـكيفيةـهذهـالواقعةـقوان:ـ
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قالـاإمامـالرازيـيـتفسرـهذهـاآية:

»اعلمـأنهـتعاىـلـّاـبّنـأنـيـاإنسـَمنـآمنـوفيهمـَمنـكفر،ـبّنـأيضًاـأنـاجنـ
فيهمـَمنـآمنـوفيهمـَمنـكفر،ـوأنـمؤمنهمـمعَرٌضـللثواب،ـوكافرهمـمعَرٌضـللعقاب«.

ثمـقال:ـ»ويتفّرعـعىـماـذكرناهـفروع:
اأول:ـنقلـعنـالقايـيـتفسرهـاجّنـأنهـقال:ـإهمـكانواـهودًا؛ـأنـيـاجّنـ
ـاأصنام،ـوأطبق امحققون  ـاليهودـوالنصارىـوامجوسـوعبدة »ملًا«ـكاـيـاإنسـمن
عى أن اجن مكلفون، سئل ابن عباس: هل للجن ثواب؟ فقال: نعم هم ثواب، وعليهم 

عقاب، يلتقون ي اجنة، ويزدمون عى أبواها«))).
ـاجّن:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  وقالـتعاىـيـسورة
ڀ * ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ * ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ * 
* ڎ ڈ  * چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
 * ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  *گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   * ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

اأول:ـقالـسعيدـبنـجبر:ـكانتـاجنـتستمع،ـفلاـرمواـقالوا:ـهذاـالذيـحدثـيـالساءـإناـ ـ=
حدثـليءـيـاأرض،ـفذهبواـيطلبونـالسبب،ـوكانـقدـاتفقـأنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـماـأيسـمنـأهلـ
مكةـأنـجيبوهـخرجـإىـالطائفـليدعوهمـإىـاإسام،ـفلاـانرفـإىـمكة،ـوكانـببطنـنخلـ
قامـيقرأـالقرآنـيـصاةـالفجر،ـفمّرـبهـنفرـمنـأرافـجنـنصيبن؛ـأنـإبليسـبعثهمـليعرفواـ

ـالسبب.ـ ـأنـذلكـهو ـالقرآن،ـوعرفوا ـبالرجم،ـفسمعوا ـالساء السببـالذيـأوجبـحراسة
ـالقرآن،ـ ـإىـاهـتعاىـويقرأـعليهم ـاجنـويدعوهم ـينذر ـأن ـأمرـرسوله ـاهـتعاى ـأن ـالثاي: والقول ـ

ـالقرآنـوينذرواـقومهم«. ـليستمعواـمنه ـنفرًاـمنـاجن ـإليه فرفـاه
الشافعيـ الرازيـ التميميـ بنـعمرـ الدينـممدـ الغيب«،ـفخرـ أوـ»مفاتيحـ الكبر«ـ »التفسرـ )))ـ

)604هـ(،ـدارـالكتبـالعلميةـــبروت،ـ)42)هــ-ـ2000م،ـط)،ـ)28:ـ27).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  522
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ * ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   * ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى  ې  ې  ې  ې   *
 * ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  جئحئ  ی  ی  ی  ی  ىئ   * ىئ  ېئ 
* ڀ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ 

ٺ ٺ﴾ـ])-ـ5)[.
قالـاإمامـالرازيـيـتفسرـسورةـاجن:

ـأوحىـاهُـ ـما ـأنـُيظهرـأصحابه ـتعاىـلرسوله ـمنه ـتعاى:ـ﴿ٱ﴾ـأمر »اعلمـأنـقوله
يـواقعةـاجن،ـوفيهـفوائُد:ـ

ـفقدـُبعثـإىـاجن. ـكاـُبعثـإىـاإنس، ـالسام ـبذلكـأنهـعليه ـأنـيعرفوا إحداها:
ـإعجاَزه،ـ ـالقرآنـعرفوا ـلـّاـسمعوا ــ ـاجنـــمعـمُردهم ـيعلمـقريشـأّن ـأن وثانيها:

ـبالرسول. فآمنوا
ـاجّنـمكّلفونـكاإنس«))). ـأّن ـالقوم ـيعلم ـأْن وثالثها:

ـالشبيـاحنفي: وقال
ــعندـ البـر:ـاجنـ ابنـعبدـ أبوـعمرـ قالـ النـظر،ـ أهلـ بإماعـ »اجّنـمكَلفونـ
اجاعةـــمكَلفونـخاطبونـلقولهـتعاى:ـ﴿ھ ھ ھ ھ﴾ـ]الرمن:ـ3)[.ـ

وقالـالرازيـيـ»تفسره«:ـأطبقـالكُلـعىـأّنـاجَنـكَلهمـمكلفون.ـ
ـالنظرـيـاجنـمكلفون. ـاجبار:ـاـنعلمـخافًاـبنـأهل ـالقايـعبد فصل:ـقال

ـأهمـمضطرونـ ـعنـاحشوية ـامقااتــ ـفياـذكراهـمن وقدـحكىـزرقانـوغسانــ
إىـأفعاهمـوأهمـليسواـمكلفن،ـقال:ـوالدليلـعىـأهمـمكّلفونـماـيـالقرآنـمنـذّمـ

ـالغيب«ـ)30:ـ27). ـأوـ»مفاتيح ـالكبر« )))ـ»التفسر
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الشياطنـولعنِهمـوالتحُرزـمنـغوائلهمـوِرهم،ـوِذكِرـماـأعّدـاهـهمـمنـالعذاب،ـ
وهذهـاخصالـاـيفعلهاـاهـتعاىـإاـلِـمنـخالفـاأمَرـوالنهي،ـوارتكبـالكبائَر،ـ
ـمنـأنـاـيفعلـذلك،ـوقدرتِهـعىـفعلـخافه،ـويُدلـعىـذلكـ ـمعـمكنه وهتكـامحارَم؛
أيضًاـبأنهـكانـمنـدينـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـلعُنـالشياطن،ـوالبياُنـعنـحاهم،ـوأهمـَيْدعونـإىـ
الّرـوامعاي،ـويوسوسونـبذلك،ـوهذاـكُلهـيدلـعىـأهمـمكُلفون،ـوقولهـتعاى:ـ
غرـ إىـ قوله:ـ﴿ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾،ـ إىـ ﴾ـ ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

ـاهـ))). ـاآياتـالدالةـعىـتكليفهم،ـوأهمـمأمورونـمنهُيون«. ذلكـمن
ـإنـاهـفّضلـممدًاـعىـأهلـالساءـ ـالطرايـعنـابنـعباسـقال: ـرواه ومنـذلكـما
ـالساءـواأرض؟ـقال:ـ ـأباـعباسـوباـفّضلهـعىـأهل ـيا وعىـأهلـاأرض،ـفقالـرجل:

إنـاهـعزـوجلـيقولـأهلـالسمـاء:ـ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑک ک ک ک﴾ـ]اأنبياء:ـ29[،ـوقالـاهـعزـوجلـمحمدـملسو هيلع هللا ىلص:ـ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ * پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ـ]الفتح:ـ)-2[،ـفقيلـله:ـياـأباـ

عباسـفاـفضلهـعىـاأنبياء؟ـقالـإنـاهـعزـوجلـقال:ـ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
]إبراهيم:ـ4[،ـوقالـمحمدـملسو هيلع هللا ىلص:ـ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ  ڱ ڱ﴾ـ

ھ ھ﴾ـ]سبأ:ـ28[،ـفأرسلهـاهـإىـاإنسـواجن)2).ـ
وقالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:

»وقالـابنـعبدـالر:ـاـيتلفونـأنهـملسو هيلع هللا ىلصـُبعثـإىـاإنسـواجّن،ـوهذاـماـُفّضلـ
بهـعىـاأنبـياء،ـونقلـعنـابنـعباسـيـقولهـتعاىـيـسورةـغافـر:ـ﴿ٱ ٻ 

ـالدينـأبوـعبدـاهـممدـبنـعبدـاهـالشبيـاحنفيـ)769هـ(،ـ ـبدر ـامرجانـيـأحكامـاجان«، ـ»آكام (((

ـاجمل،ـص62. ـالقاهرة،ـت:ـإبراهيمـممد ـمرــ ـالقرآنــ مكتبة
)2)ـأخرجهـيـ»معجمهـالكبر«ـمنـحديثـابنـعباسـريـاهـعنها،ـ)0)6))(،ـ))):ـ239).
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ٻ ٻ ٻ پ﴾ـ]غافر:ـ34[ـقال:ـهوـرسـولـاجّن.ـوهذاـذكـره،ـوقالـإمامـ
احرمنـيـ»اإرشاد«ـيـأثناءـالكامـمعـالعيسـوية))):ـوقدـعلمناـرورَةـأنهـملسو هيلع هللا ىلصـ

العيسوية:ـقالـاإمامـاآمدي:ـ»العيسويةـمنهمـفإهمـقالواـسلمناـظهورـامعجزاتـعىـيدهـ )))ـ

واقراهاـبدعوتهـلكنهـإناـادعىـالرسالةـللعربـخاصةـاـإىـاأممـكافةـفاـبدـلبيانـعمومـ
دعواهـمنـدليلـقاطعـواـسبيلـإليه«.ـ

ـرسالتهـ ـالتسليمـبصحة ـفيمتنعـعليهمـبعد ـالعيسوية ـ»وأما وقالـاآمديـيـالردـعليهمـص359: ـ
وصدقهـىـدعوتهـإاـاإذعانـلكلمتهـإذـاـسبيلـإىـالقولـبتخصيصـبعثتهـإىـالعربـدونـ
غرهاـمنـاأممـمعـماـاشتهرـعنهـوعلمـبالرورةـوالنقلـامتواترـمنـدعوتهـإىـكلمتهـطوائفـ
اجبابرةـوغرهمـمنـاأكارةـوتنفيذهـإىـأقاىـالبادـوملوكـالعبادـوقتالـمنـعاندهـونزالـ
منـجاحدهـثمـذلكـمعتمدـعىـسندـالصدرـاأولـمنـامسلمن«.ـ]غايةـامرامـيـعلمـالكام،ـ
ص350،ـعيـبنـأيـعيـبنـممدـبنـسامـاآمديـ)تـ)63هـ(،ـامجلسـاأعىـللشؤونـ

ـالشافعي[.ـ ـالقاهرة،ـ)39)هـ،ـحقيق:ـد.ـحسن اإسامية،
ـاليهودـ ـالعيسويةـمن ـأبوـممدـريـاهـعنهـوأما ـاأندليـ)):ـ92(:ـ»قال ـابنـحزم ـاإمام وقال ـ
ـفقدـ ـنبوته ـالكافةـيـنقلـالقرآنـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـويـنقلـمعجزاتهـوصحة ـإذاـصدقتم ـيقالـهم: فإنه
ـلرسولهـ ـآمرًا ـتعاىـفيه ـبقوله ـالناسـكافة ـبعثـإى ـالسام ـأنهـعليه ـالقرآنـمن ـاإنقيادـماـي لزمكم

ملسو هيلع هللا ىلصـأنـيقولـياـأهاـالناسـإيـرسولـاهـإليكمـميعًاـوقولهـتعاى:ـ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ـ]آلـعمران:ـ85[ـوقولهـتعاىـفيه:ـ﴿چ ڇ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ـإىـقوله:ـ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾ـ ک ک گ﴾ـ]التوبة:ـ29[
ـالسامـوهذاـماـاـخلصـ ـاليهودـإىـتركـماـهمـعليهـوالرجوعـإىـريعتهـعليه وماـفيهـمنـدعاء

منه.ـ
فإنـاعرضواـباـيـالقرآنـماـحرمـعليهمـيعنيـاليهودـوحضهمـعىـإلتزامـالسبت،ـفإناـهوـ ـ
ـتعاىـعنـ ـنصـالقرآنـيـقوله ـيبنـهذا ـآثارهم ـالذينـقفواـهم ـفياـسلفـمنـأسافهم تبكيتـهم
عيسىـعليهـالسامـأنهـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـإىـبنيـإرائيلـليحلـهمـبعضـالذيـحرمـعليهمـوهذاـ
ـينكرهـأحدـمنـمؤمنـواـكافرـمنـأنهـعليهـالسامـ= ـم ـثمـما نصـجيـعىـنسخـريعتهمـوبطاها
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ـالثقلن«))). ـإى اّدعىـكونهـمبعوثًا

النبيـيبعثـ قالـابنـحجر:ـ»قلت:ـوثبتـالتريُحـبذلكـيـحديث:ـ»وكانـ
إىـقومهـوبعثتـإىـاإنسـواجن«ـفياـأخرجهـالبزارـبلفظ:ـ»وقدـكانـالنبيـيبعثـإىـ

اإنسـفقطـوبعثـممدـإىـاإنسـواجن«)2).
وذكرـذلكـابنـعبدـالبـرـيـ»التمهيـد«ـ)))/7))(ـفقال:ـ»واـيتلفونـأنـ

حاربـهودـبنيـإرائيلـمنـبنيـقريظةـوالنضرـوهذلـوبنيـقنيقاعـوقتلهمـوسباهمـوألزمهمـ ــ=
ـيكنـنسخـدينهمـ ـإىـاإسامـوقبلـإسامـمنـأسلمـمنهمـفلوـم ـيرجعوا ـم ـإذ اجزيةـوساهمـكفارًا
ماـحلـلهـإجبارهمـعىـتركهـأوـاجزيةـوالصغارـواـجازـلهـقبولـتركـماـتركـمنهمـبدينـبنيـ
ـالعيسوينـرسواًـصادقًاـنبيًاـثمـجورـويظلمـويبدلـ ـاممتنعـأنـيكونـعند ـامحال إرائيل،ـومن
دينـاحقـفوضحـفسادـقوهمـوتناقضهـبيقنـاـإشكالـفيهـواحمدـهـربـالعامن«ـ]الفصلـيـ
امللـواأهواءـوالنحل،ـعيـبنـأمدـبنـسعيدـبنـحزمـالظاهريـأبوـممد،ـ)ت:ـ548ـهـ(،ـ

ـالقاهرة([.ـ ـاخانجيــ مكتبة
ـالعيسوية:ـحيثـذهبواـ ـاأوى، ـالغزايـيـ»ااقتصادـيـااعتقاد«ـص224:ـ»الفرقة وقالـاإمام ـ
إىـأنهـرسولـإىـالعربـفقطـاـإىـغرهم،ـوهذاـظاهرـالبطانـفإهمـاعرفواـبكونهـرسواًـ
ـأنهـرسولـمبعوثـإىـالثقلن،ـوبعثـرسولهـ ـادعىـهو ـالرسولـاـيكذب،ـوقد ـأن حقًا،ـومعلوم
إىـكرىـوقيرـوسائرـملوكـالعجمـوتواترـذلكـمنهـفاـقالوهـمالـمتناقض«.ـ]ااقتصادـيـ

ـ993)م،ـط)[. ـلبنانــ ااعتقاد،ـأبوـحامدـالغزايـ)تـ505هـ(،ـدارـومكتبةـاهالــ
ـوالنصارىـوالصابئةـ ـيقولونـإنـاليهود ـالزمانـبعضـالوعاظـيـالبادـاأوروبية وقدـظهرـيـهذا ـ
ـبنبوته،ـويبقواـ ـالصاةـوالسام،ـويكفيهمـأنـيعرفوا غرـمكلفنـباتباعـريعةـسيدناـممدـعليه
عىـماـهمـعليه،ـواـجبـعليهمـالريعةـاإسامية،ـوزعمواـأنـذلكـهوـالتحقيقـيـفهمـ
الدينـاإسامي،ـواـيفىـأنـقوهمـموافقـولوـمنـبعضـاجهاتـلقولـالعيسوية،ـوأنهـفضًاـ

ـبالرورة. ـالدين عنـذلكـخالفـللمعلومـمن
)))ـ»فتحـالباري«ـ)6:ـ345).

)2)ـامصدرـالسابقـ)6:ـ345).
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ممدًاـملسو هيلع هللا ىلصـرسوٌلـإىـاإنسـواجنـنذيٌرـوبشيـٌر،ـهذاـماـُفّضلـبهـعىـاأنبياء:ـأنهـُبعثـ

إىـاخلقـكافًةـاجّنـواإنس،ـوغُرهـمـُيرَسلـإاـبلسانـقومه«))).
ـالسامـإىـاإنسـواجن.ـ ـالنبيـعليه وهذهـنصوٌصـكافيٌةـللدالةـعىـبعثِة

وأماـماـزعمهـبعُضـالنصارىـمنـأنـالنبيـعليهـالسامـإناـُبعثـإىـالعرب،ـ
فكامـباطلـكاـاـيفى،ـويدلـعىـبطانهـكثٌرـمنـاآياتـالواضحةـيـدالتهاـعىـ
ـامحَرفة،ـ ـهمـعليهـمنـالديانة وجوبـاتباعـالنصارىـللنبيـعليهـالسام،ـووجوبـتركـما
وكذلكـمنـاّدعىـذلكـمنـاليهودـكالعيسوية،ـومنـاقتدىـهمـمنـأصحابـالدعواتـ
العلانيةـالتيـتزعمـأهاـتدعوـإىـالتنوير،ـُيومونـالناسـأنهـتنويٌرـُمطَلق،ـوإناـهوـتقليٌدـ
ـتلكـالعصورـ ـتنوير، ـأهاـعصور ـفيها ـالتيـمروا للغربـالذينـأطَلقواـعىـبعضـالعصور
التيـقطعواـفيهاـاأواَرـمعـكّلـاأديانـحتـعنوانـالعلانية،ـوصارواـيلجؤونـإىـ
فلسفاٍتـإنسانيةـتافهةـيريدونـجعلهاـبدياًـعنـاأديانـالصحيحةـوالباطلة،ـوهؤاءـ
إىـ دعوَهمـ ُيعلنونـ الذينـ وهمـ العر،ـ هذاـ يـ ظهرواـ الذينـ والعلانيونـ احداثيونـ
امساواةـبنـاأديان،ـووضِعهاـيـمٍلـواحدـمنـاحقّيةـوالصواب،ـوحقيقةـقوهم:ـنفُيـ
احقـوالصوابـعنهاـميعًا،ـاـفرقـعندهمـبَنـدينـاإسامـوبَنـغرهـمنـاأديانـ
امحَرفة،ـوقدـاتبعهمـعىـذلكـأذياُهمـمنـمّدعيـالفكرـاحّرـواانفتاحـونحوـذلكـمنـ
أنهـ يزعمونـ بسياـاإسامـ يتزَيونـ الذينـ الناسـ بعُضـ الفاسدة،ـوقدـظهرـ الدعواتـ
اـجبـعىـالنصارىـأنـيؤمنواـباإسام،ـويكفيهمـيـاآخرةـأنـُحسنواـالتعامَلـمعـ
ـيكونـإىـامذهبـاأديـالذيـ ـما ـفهيـخياٌرـشخيـأقرُب ـالعقائُد ـأما اآخرينـيـالدنيا،
ـتلكـالدعواتـإاـالتحُللـمنـاأديانـكلهاـ ـبه!ـواـيريدونـمنـوراء اـيُرـمنـاـيقول
حَتـعنوانـامساواةـوالنظرـاحّرـوالفكرـامنفتِح،ـوكامـهؤاءـكِلهمـباطٌلـمتخابٌطـاـ

وزنـلهـعندـأهلـاحّق.ـ
)))ـ»التمهيد«ـ))):ـ7))).
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مهيد موجز ي حكم إرسال الرسل:

هلـإرسالـالرسلـواجبـعىـاهـتعاىـأمـإنهـفضلـمنهـعزـوجلـومنة؟ـ
إنـبعضـالناسـيقول:ـإنـاهـُيوحيـإىـبعضـخلِقهـــأعني:ـاأنبياءـعليهمـ

الصاةـوالسامـــببعضـاأوامرـوالنواهي،ـوإنـهذاـواجٌبـعىـاه.
ونحنـنقول:ـهذاـفضٌلـومنّةـمنـاه،ـأي:ـليسـواجبًا،ـإنـشاءـَفَعَله،ـوإنـشاءـ

َتَرَكه.
ـالرسلـ ـإرسال ـيقولون: ـالرسلـواجب،ـوالشيعة ـإرساُل ـالذينـقالوا: امعتزلةـهم
واجب،ـوكٌلـمنـهاتنـالفرقتنـتبنيـهذاـاأصلـعىـوجوبـاللطفـعىـاه،ـوإنـ
بناهاـمتأّخروـالشيعةـعىـقانونـالعّلّيـةـوامعلوليةـوماـيشبهـقاعدةـالفيضـالتيـقالـهاـ

بعضـالفاسفة.
إذن؛ـفهمـيعتمدونـعىـقاعدةـعندهمـوهي:ـاللطفـواجٌبـعىـاه،ـوقاعدةـ

الصاحـواأصلحـمبنيةـعىـوجوبـاللطف.ـ
ـ»الواجب«ـحتملـمعنين:ـ كلمة

ـبأمرـواجبـُملِزٍمـمنـ ـالثايـمتلبسًا ـأمر،ـفيصبح ـبفعل ـُيلزمـواحٌدـغَره ـأن اأول:
الطرفـاأول.ـ

هذاـامعنىـمـيُقلـبهـامعتزلةـواـالشيعة،ـفليسـهناكـَمنـأوَجَبـذلكـعىـاه.ـ
بلـقالواـبامعنىـالثايـوحاصُله:ـلوـنظرناـإىـاهـمنـحيُثـماـهوـإله،ـفإّنهـيصدرـ
عنهـصدورًاـاـانفكاَكـلهـاإحاُءـإىـالرسل،ـكاـقالتـالفاسفةـبصدورـالعامـصدورًاـ

ذاتيًاـمنـاهـتعاى.
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ـالفعلـمنـاهـعىـسبيلـالوجوبـاـبإجابـموجب:ـ ـتقريبيـلصدور وهذاـمثاٌل
إذاـكانـهناكـشخٌصـحّساٌسـرقيُقـالقلبـيتأثرـبرعة،ـفهوـحنـيرىـإنسانًاـ
إرادةـ بدونـ نقودًاـ ُيعطيهـ تفكرـجُدهـ له،ـودونـ يرُقـ قلبهـ فإنـ متاجًاـيسألـعنـمال،ـ

ـلِـاـفعله. تفصيليٍة
والشيعة،ـ امعتزلةـ عندـ اللطفـ معنىـ تقريبـ وهوـ اللطف،ـ معنىـ تقريُبـ هذاـ
ـالصادرـعنهـ ـالفعل ـالذاتـاإهية،ـفهذا ـاحوادثـي ـاانفعاَلـوحصوَل ولكنـمعـنفِيهم
هوـاللطف،ـواـينطبقـهذاـامثالـبكّلـتفاصيلهـعىـاه،ـولكنـامقصوَدـالتقريُبـمنـ
ناحيِةـكيفـيكونـصدورـالفعلـمنـاهـعىـسبيلـالوجوبـاـبإجابـموجب؟ـبلـ
همـيقولون:ـاهـسبحانهـاـينفعلـواـيتأثرـبخلقه!ـوبعدـهذاـالتصويرـوالتقريبـلقولـ
هؤاء،ـفإنـأحدًاـاـيشّكـأنـقوهمـباطٌلـاـدليلـعليه؛ـاستلزامهـنفَيـكونـاهـتعاىـ

فاعًاـختارًا.
ـاهـفاعلـختار،ـأي:ـاـيوجدـفعٌلـصادرـعنـاهـإاـبتوُسطـ حنـيقولـأهلـالسنة:
ـالتيـيقولـهاـ ـااختيار إرادته،ـأي:ـلوـشاءـفعَلهـولوـشاءـتَرَكه،ـوهذاـهوـموجبـقاعدة
أهلـالسنة،ـوأماـبناًءـعىـالقولـباللطفـالذيـيقولـبهـغُرهم،ـفالفعلـبوجٍهـماـصادٌرـ

صدورًاـبناءـعىـاإجابـالذايـوالتازمـالذايـبنـاهـسبحانهـوبنـعباده.
لـّاـسمعـأهُلـالسنةـبعَضـامعتزلةـوالفاسفِةـاإراقينـأتباِعـأفلوطنـوابنـ
سيناـــاـأتباعـأرسطوـــيقولونـبذلك،ـألزموهمـأنـاهـفاعٌلـاـبإرادتهـأي:ـأنهـفاعٌلـ
موَجب،ـأي:ـاـيستطيعـإاـأنـيفعل،ـبلـليسـعندهـاستطاعة؛ـأنـرطـااستطاعةـ

ـاستطاعةـعىـاإشعاع. ـالشُمـها ـالفعلـوعدمه،ـولذلكـاـيقال: التمُكُنـمن
هذاـالقولـالذيـعندـامعتزلةـوالشيعةـبوجوبـإرسالـالرسلـمضاٌدـلِـاـتقررـ
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عندـأهلـالسنةـمنـأّنـإرسالـالرسلـفضٌلـمنـاه،ـواهدايةـفضل،ـوالضالـعدل،ـ

فالفضلـاـجب،ـوماـكانـواجبًاـفاـيكونـفضاً.
قالـالشيعة:ـإذاـكانـالنبيـُمنَبـًأـمنـاهـعىـسبيلـالعلةـوامعلولـــأوـاللطفـــ
فيلزمـ)جب(ـأنـيكونـالنبُيـعالِـًاـبكلـالكلياتـواجزئيات،ـوهذاـرٌطـعندـالشيعةـ

لأنبياء.ـ
ويقولون:ـاـجوزـأنـيلوـعرـمنـمبِلغـعنـاه:ـإّماـنبٌي،ـوإماـإمام،ـوبناءـعىـ
ذلك:ـإذاـوجبـأنـيكونـالنبيـعالِـًاـبالكلياتـواجزئيات،ـفيجبـأنـيكونـاإمامـ

كذلك.ـ
وهذاـمبنٌيـعىـالقولـبوجوبـالعصمةـلأئمةـالذينـيزُعمهمـااثناـعرية.ـ

ومبنىـهذاـعىـالقولـبأنـاهـتعاىـفاعٌلـعىـسبيلـالوجوب،ـاـعىـسبيلـاإرادة.
ـالشيعة،ـ ـالنبيـعند ـليستـنفسـطريقـعصمة ـالنبيـعندـأهلـالسنة فطريُقـعصمة

ـالنبيـواجبٌةـعىـاه.ـ ـالشيعةـعصمُة ـاه،ـوعند ـالسنةـفضٌلـمن فعندـأهل
وطريقةـتعينـاإمامـكطريقةـتعينـالنبيـعندهم،ـواهـسبحانهـهوـالذيـعّنـ

النبي،ـفاـتكونـطريقُةـتعينـاإمامـإاـبالنص:ـإماـمنـاه،ـأوـمنـالنبي.
واـيفىـأنـميعـهذهـالعقائدـالتيـيقولـهاـهؤاءـباطلٌة،ـوسوفـنتكّلمـبزيادةـ

ـالكتاب.ـ تفصيلـعىـاإمامةـيـآخرـهذا
خاصة ي حكم إرسال الرسل: 

اختلفـالناسـيـهذهـامسألةـعىـعدةـأقوال:ـ
النبّوةـمستحيلةـعقاً؛ـاستحالةـااتصالـبنـاخالقـ فمنهمـمنـذهبـإىـأنـ

وامخلوق.ـ
ـالعقلـعنها.ـ ـبامتناعها؛ـاستغناء ـفقالوا ـفائدها، ـبعدم ومنهمـمنـقال:
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ومنهمـمنـقال:ـبجوازها،ـوأرجعواـاأمرـيـحصوهاـإىـاهـتعاى.ـ

ـيتصَورـوجودـ ـأن ـإهاـواجبةـعىـاهـتعاى،ـوعىـذلكـفاـيمكن ومنهمـمنـقال:
ـتعاىـالرسل.ـ ـُيرسلـاهُ ـأن ـفاـبَد ـالعاَمَـموجودًا، ـفرضنا ـفمها ـباـنبوةـواـرسالة، العام
إىـ اامتناعـ منـ تتفاوتـ امسألةـ هذهـ يـ واجاهاهمـ الناسـ مذاهبـ فمراتبـ
ـفريقـمنهمـختلفـ ـكُل ـإليها ـالِعللـالتيـاستند ـأّن ـمعـماحظة ـباإمكان، الوجوبـمرورًا

عاـمّسكـبهـغُره.ـ
ـامذاهبـفياـيأيـعىـسبيلـاإجاز. وسوفـنحاولـأنـنعرضـآراءـأصحابـهذه

أواً: مذهب امجيزين للنبوة عقاً القائلن بوقوعها:
بعثةـاأنبياءـجائز،ـوليسـبمحالـواـواجب،ـ الغزاي:ـ»ندعيـأنـ قالـاإمامـ

ـالردـعليهم.ـوقالتـالرامة:ـإنهـمال. وقالتـامعتزلة:ـإنهـواجب،ـوقدـسبقـوجُه
وبرهانـاجواز:ـأنهـمهاـقامـالدليلـعىـأنـاهـتعاىـمتكّلم،ـوقامـالدليلـعىـ
أنهـقادرـاـيعجزـعىـأنـيدّلـعىـكامـالنفسـبخلِقـألفاٍظـوأصواتـورقوٍمـأوـغِرهاـ
منـالداات،ـوقدـقامـدليٌلـعىـجوازـإرسالـالرسل،ـفإناـلسناـنعنيـبهـإا:ـأنـيقومـ
بذاتـاهـتعاىـخٌرـعنـاأمرـالنافعـيـاآخرة،ـواأمرـالضاّرـبحكمـإجراءـالعادة،ـ
ويصُدرـمنهـفعٌلـهوـدالةـالشخصـعىـذلكـاخر،ـوعىـأمرهـبتبليغـاخر،ـويصدرـ
منهـفعٌلـخارٌقـللعادةـمقرونًاـبدعوىـذلكـالشخصـالرسالَة،ـفليسـيءـمنـذلكـ
ُمااًـلذاته،ـفإنهـيرجعـإىـكامـالنفسـوإىـاخراعـماـهوـدالٌةـعىـالكام،ـوماـهوـ
مصِدقـللرسول،ـوإنـحكمـباستحالةـذلكـمنـحيثـااستقباحـوااستحسان،ـفقدـ

استأصلناـهذاـاأصلـيـحّقـاهـتعاى«))).

ـالدعوىـالسابعة. )))ـ»ااقتصادـيـااعتقاد«ـص)6،
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ـالتفتازاي: ـاإمام وقال

»البعثـُةـلطٌفـمنـاهـتعاىـورمةـللعالـمن؛ـلِـاـفيهاـمنـِحكٍمـومصالَحـاـ
ُحى:ـ

منها:ـمعاضدةـالعقلـفياـيستقّلـبمعرفته؛ـمثلـوجودـالباريـوعلِمهـوقدرته؛ـ
﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ]النساء:ـ65)[،ـومنها:ـاستفادةـاحكمـمنـ
ـاخوفـ ـإزالة ـاجساي،ـومنها: ـالكامـوالرؤيةـوامعاد ـالعقل؛ـمثل ـبه النبّيـفياـاـيستقل
ـلكونهـ ـتركها ـإذنه،ـوعند ـتُرفًاـيـملكـاهـبغر ـلكونه ـباحسنات؛ ـاإتيان احاصلـعند
ـالعقلـ ـأخرىـمنـغرـاهتداء ـوتقبُح ـبياُنـحالـاأفعالـالتيـحسنـتارًة ـومنها: تركـطاعة،
إىـمواقعها،ـومنها:ـبيانـمنافعـاأغذيةـواأدويةـومضاّرهاـالتيـاـتفيـهاـالتجربُةـإاـ
بعدـأدوارـوأطوارـمعـماـفيهاـمنـاأخطار،ـومنها:ـتكميلـالنفوسـالبريةـبحسبـ
استعداداهمـالـمختلفةـيـالعلمياتـوالعمليات،ـومنها:ـتعليمـالصنايعـالـخفيةـمنـ
احاجياتـوالروريات،ـومنها:ـتعليمهمـاأخاقـالفاضلةـالراجعةـإىـاأشخاصـ
والسياساتـالكاملةـالعائدةـإىـاجاعاتـمنـامنازلـوامدن،ـومنها:ـاإخبارـبتفاصيلـ
ثوابـامطيعـوعقابـالعاي؛ـترغيبًاـيـاحسناتـوحذيرًاـعنـالسيئات؛ـإىـغرـذلكـ

منـالفوائد.
فلهذاـقالتـامعتزلةـبوجوهاـعىـاهـتعاى،ـوالفاسفُةـبلزومهاـيـحفِظـنظامـ

العاَلـمـعىـماـسيجيء.ـ
ـامعاشـوامعادـ ـالعمومـي ـالنوعـعى ـامؤّدَيـإىـصاحـحال ـالنظام واحاصل:ـأَن
اـيتكملـإاـببعثةـاأنبياء؛ـفيجبـعىـاهـعندـامعتزلةـلكونهـلطفًاـوصاحًاـللعباد،ـ

ـاإهية. ـامستحيلـتركهـيـاحكمةـوالعناية ـالعام ـللخر ـلكونهـسببًا ـالفاسفة وعند
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]ذكر قول من قال بأها من مقتضيات احكمة[)1).

ـمنـُمقتضياتـحكمةـ ـإها ـالنهر،ـوقالوا: ـذهبـمعـمنـامتكلمنـباـوراء وإىـهذا
ـكاـأنـماـعلمـاهـوقوَعهـ ـالسفهـعليه، ـفيستحيلـأنـاـتوجد؛ـاستحالة الباريـعزـوجّل،

ـاجهلـعليه.ـ ـيقع؛ـاستحالة جبـأن
ثمـطّولواـيـذلك!ـوعولواـعىـروبـمنـااستدالـمرجعهاـإىـماـذكرناـ
ـامهلكةـ ـالسموم ـتتمّيزـعن ـالتيـا ـاأغذيةـواأدوية ـالسفهـوالعبثـكاـيـخلِق ـلزوم من
إاـبتجارَبـاـيتجارـعليهاـالعقاُءـواـيفيـهاـاأعار،ـوخلِقـاأبدانـالتيـليسـهاـ
بدونـالغذاءـإاـالفناء،ـوخلِقـنوعـاإنسانـامفتقرـيـالبقاءـإىـاجتاٍعـاـينتظمـبدونـ
ـبأّنـرفهـوكالهـ ـاجازِم ـالعقلـامائلـإىـامحاسنـالنافِرـعنـالقبائِح ـاأنبياء،ـوكخلِق بعثة
يـالعلمـبتفاصيلـذلك،ـوالعملـبمقتضياهاـمنـاامتثالـوااجتناب،ـوأنهـاـيستقّلـ
ـإىـاإتيانـبالبعضـمنها،ـ ـودعا ـمنـأوجَدها ـبلـيفتقرـإىـبياٍن بجميعـذلكـعىـالتفصيل،
ـإىـامحاسنـنافرًاـعنـ ـالعقلـمائًا واانتهاءـعنـالبعضـكامجملـمنـاخطابـفإَنـخلَق
ـمنـالصفاتـالقائمةـ ـدليًاـعىـاأمرـوالنهيـاللَذينـما ـاخطابـيـكونه ـبمنزلة القبائح،

بذاتهـتعاى؛ـإذـاـمعنىـهاـسوىـالدعوةـإىـامبارةـواامتناع.
وكاـيـجعلـبعضـاأفعال؛ـبحيثـقدـحمدـعاقبَتهـفيجب،ـوقدـيذمـفيحرم؛ـ
ـالواجب،ـوإباحةـ ـالشارع،ـلكانـيـذلكـإباحةـترك كالصومـمثاًـفلوـمـيكنـلهـبياٌنـمن
ـفظهر هذه الوجوه وأمثاها أنه ا بّد من النبِي  ـامحظور،ـوهوـخارجـعنـاحكمة، مبارة

البتة.
وهذاـكانـيـكّلـعرـللعقاءـنبٌيـأوـمنـيلفهـيـإقامةـالدليلـالسمعي،ـوكانـ

ـللبيان. ـالعنوانـزدته )))ـهذا
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ـمعـاشتغاهمـ ـوالرشاد، الغالبـعىـامتمسكنـبالرائعـسلوُكـطريقـاحّقـوسبيلـالنجاة
باكتسابـأسبابـامعاش،ـوخلّوـأكثرهمـعنـصناعةـالنظرـوحذاقةـالذهن،ـوعىـالفاسفةـ
امتشّبثنـبأذيالـالعقلـالعدوُلـعنـالصوابـوالوقوُعـيـالضالـمعـرجاحِةـعقوهمـ

ـاليقينية. ـامعارفـاإهية،ـوالعلوم ـبالكليةـعىـالبحثـعن ـأنظارهمـوإقباِهم ودقِة
وأنتـخبٌرـبأنـيـترويجـأمثـالـهذاـامقالـتوسيعًاـمجالـااعتـزال؛ـفإهمـاـ
ٌلـباحكمة،ـوَمظِنٌّةـاستحقاقـ َيعنونـبالوجوبـعىـاهـتعاىـسوى:ـأّنـتركهـلقبحهـُخِ

امذّمة.ـ
ـعىـماـ ـترُكهاــ ـيقبُح ـلطٌفـمنـاهـتعاىـورمةـحُسنـفعلها،ـوا ـالبعثة ـأن فاحق:
ـأسباٍبـ ـامبعوث،ـواجتمـاِع ـاألطافـــواـتبتنيـعىـاستحقاٍقـمن ـامذهبـيـسائر هو
وروطـفيه،ـبلـاهـتعاىـيـتُصـبرمتهـمنـيشاءـمنـعباده،ـوهوـأعلمـحيثـجعلـ

ـاهـ))). رسالته«.
فاإمامـالتفتازايـإذنـاـيرتيـهذاـالرأَيـالذيـذهبـإليهـبعضـالـاتريدية،ـ
ـامعتزلةـيـاإجابـعىـاهـتعاى،ـوإنـ ـَيؤولـإىـقول ـأنه ـارتضائهـعنده: والسببـيـعدم
ـالعبث،ـ ـبعدم ـباحكمةـوتعَللوا ـفقالوا ـامعتزلة، ـتلكـالتيـاستعملها ـألفاظًاـغَر استعملوا

ـاألفاظـاـباألفاظ.ـ ـالتيـوراء ـالعرَةـبامعاي فإن
العقلين،ـولذلكـفهمـ الرأيـميًاـإىـاحسنـوالتقبيحـ أّنـوراءـهذاـ واـشّكـ
بعُضـالباحثنـمذهَبـَمنـذهبـإىـذلكـمنـاماتريديةـعىـأنهـموافٌقـمذهبـامعتزلةـ

ـامسألة. يـهذه

امقاصدـيـعلمـالكام«ـ)2:ـ73)(.ـطبعةـمداد،ـسنةـ428)هــــ2007م،ـوهيـ )))ـ»شـرحـ

مصورةـعنـطبعةـ)مطبعةـاحاجـممدـأفنديـالبسنوي(ـيـدارـاخافةـالعامرةـباآستانةـسنةـ
305)هـ.
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ثانياً: مذهب امانعن للنبوة عقاً )الرامة(:

الرامةـــكمـاـعَرَفـهمـابُنـحزٍمــ:ـهيـقبيلةـباهندـفيهاـأراُفـأهلـاهند،ـ
ـينفردونـها،ـوهيـ ـبرمي،ـملٍكـمنـملوكهمـقديٍم،ـوهمـعامٌة ـإهمـمنـولد ويقولون:
خيوطـملونةـبحمرةـوصفرةـيتقّلدوهاـتقُلدـالسيوف،ـوهمـيقولونـبالتوحيدـعىـنحوـ

ـالنبوات))).ـ ـأنكروا ـإاـأهم قولنا،
ولكنـذكرـبعضـالباحثنـأَنـالبـرامة:ـهيـطبقةـالكهانةـيـاهند،ـوالطبقاتـ
اأخرى:ـطبقةـالـملوكـوامحاربنـويسمونـبـ»اأكشتـرية«،ـوطبقةـامنبوذينـوهمـ

ـأربابـامهنـوهمـ»الفيشية«)2).ـ »الشودرا«،ـوطبقة
ـبراما«)3).ـ ـأو ـبرهم، ـانتساهمـلإله ـبالرامةـهو وقالـأيضًا:ـ»إنـسببـتسميتهم
وبراما:ـهوـجوهرـالعامـالواحدـالشـاملـالذيـاـهوـبالذكرـواـباأنثى،ـأي:ـ
روحـالعامـغرـامشَخصـيـصفاته،ـوامحتويـلكلـيء،ـوالكامنـيـكلـيء،ـوالذيـ

ـاحواّس،ـفاسمهـبراما)4). اـُتدركه
وبنـاإمامـالتفتازايـخاصَةـاعتاداتـَمنـأنكرـالنبواتـفقال:ـ»منهمـمنـلزمـ
ـاملكـ ـالباريـوعلمهـباجزئيات،ـوظهور ـالنافنـاختيار ذلكـمنـعقائدهمـكالفاسفة
عىـالبر،ـونزولهـمنـالساوات،ـومنهمـَمنـاحـذلكـعىـأفعالهـوأقوالهـكامّرينـ

)))ـنقًاـعنـ»دائرةـمعارفـالقرنـالعرين«،ـممدـفريدـوجدي،ـ)9:ـ725(.ـدارـالفكر.

انظر:ـالفصلـيـامللـواأهواءـوالنحل،ـعيـبنـأمدـبنـسعيدـبنـحزمـالطاهريـأبوـممدـ ـ
ـالقاهرة. )ت548ـهـ(،ـ)):ـ63(ـمكتبةـاخانجيــ

ـالديانات«،ـسليانـمظهر،ـص82. )2)ـ»قصة

ـالسابق،ـص92. ـامصدر (3(

ـالسابق،ـص93-92. ـامصدر (4(
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ـآحاٌدـوأوباٌشـ ـامعجزات،ـوهؤاء ـالتكاليف،ـودالة ـامبااة،ـونفي عىـاخاعة،ـوعدم

ـيكونـهاـملٌةـونِحلة«))).ـ ـالطوائف،ـاـطائفةـمعّينة من
يعنيـإَنـاإمامـالتفتازايـيقول:ـإَنـازمـمذهبـالفاسفةـإنكارـالنبوات؛ـأهمـ
ينكرونـعلمـاهـتعاىـباجزئّيات،ـومنـقالـبذلكـفإنهـيستحيلـــبناًءـعىـمذهبهـــأنـ

ـبإذنه.ـ ـإليه ُيرسلـرسواًـفيوحَي
ـالنبوةـ ـالعلـاـُءـعنـبعضـالفاسفةـمنـأهمـيقولونـبأن وهذاـاـُيعارضـماـنقله
وااستعداُدـ امستعّد،ـ وجودـ عندـ واجبـ الفيَضـ أّنـ عىـ قوَهمـ بنَواـ فهؤاءـ واجبة،ـ
عندهمـيكونـعنـطريقـبذلـاجهد،ـفهوـراجٌعـإىـنوعـمنـالفعلـاإنساي،ـوقدـبنَواـ
ـبناًءـ ـامستحّقـمنـجوده ـاهـتعاىـاـيمنع ـتنّصـعىـأن ـالتي ذلكـعىـنظريتهمـيـاجود،

ـااستعدادـعنده.ـ عىـوجود
ُيَصنَفواـِمنـجهٍةـمعـ أنـ ــيمكنـ ــكاـترىـ القائلونـبذلكـ الفاسفُةـ وهؤاءـ
امنكرينـللنبوةـبامعنىـالذيـيقولـبهـأهلـالسنةـواجاعةـللنبوة،ـفأهلـالسنةـيقولونـ
ـيزعمون:ـ ـيفعل،ـوهؤاءـقد ـأوـم ـترك، ـاهـإذاـشاءـفعل،ـوإذاـشاء ـأن ـبمعنى: بااختيار،
أَنـالفيضـبرضاءـاهـتعاىـواختياره،ـمعـأهمـاـيرونـحقيقًةـلاختيارـسوىـالفيضـ

ـاأحسن.ـ ـبالنظام ـالعلم ـامستعّدـمع عند
ـإىـمآلـقوهمـ ـنظرنا ـإذا ويمكنـأنـُيصنّفواـيـضمنـالقائلنـبالنبوة،ـوأهاـواجبة،

ـاإنباء.ـ ـالفيض،ـواعترناـهذاـكافيًاـيـمعنى منـوجود
ويبدوـيـأّنـإدراجهمـيـقسمـامنكرينـــبناًءـعىـماحظةـامعنىـالذيـذكرناـــ

ـإىـحقيقةـمذهبهم.ـ أقرُب

)))ـ»رحـامقاصدـيـعلمـالكام«ـ)2:ـ75)).
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ـالظهورـ ـالوجودـوبلزوم ـالقائلونـبوحدة ـامتصّوفة، وقدـاـيبعدـأنـيندرجـبعُض
بامظاهر،ـوأنـذلكـلوجوبـجّيـاهـباأساءـوالصفات،ـونحوـذلك،ـأقول:ـاـيبُعدـ
أنـيتوافقـمذهُبـهؤاءـمعـمذهبـالفاسفةـالقائلنـبالفيض،ـوأنـذلكـُمقـتىـ
ـالصوفيةـ ـأكثر ـإن ـنقول: ـأن ـبَد ـالذات.ـولكنـا ـاهـتعاىـاـإجاٍبـخارجـعنـعِن كال
ـأهلـالسنةـواجاعة،ـاـيالفوهمـيـأمٍرـمنـاأمورـمهاـدقـأوـجَل،ـ منتسبونـإىـعقيدة

ـباـذكرنا.ـ ـالقائلون واأقلونـفقطـهم
ـأنـاهـعزـوجلـحكيم،ـ ـلـاـصّح ـقالوا: ـأن ـالنبوة ـاحتجاجـالرامةـيـدفع وعمدة
متعنّتـعابٌث،ـ أنهـ أنهـاـيصّدقه،ـفاـشّكـيـ يدريـ َمنـ إىـ بعثـرسواًـ َمنـ وكانـ

ـالعبثـوالعنتـعنه. ـاه،ـلنفي ـبعثـالرسلـعن فوجبـنفُي
ـالضالـ ـالناس؛ـلُيخرجهمـهمـمن ـإى ـبعثـالرسَل ـإنا ـاهـتعاى ـإن ـأيضًا: وقالوا

إىـاإيان،ـفقدـكانـأوىـبهـيـحكمتهـوأتَمـمرادهـأنـيضطّرـالعقوَلـإىـاإيانـبه.ـ
ـبابـ ـالرسلـعندهمـمن ـأيضًا،ـوميء ـالوجه ـالرسلـعىـهذا ـإرساُل قالوا:ـفبطل

اممتنع))).
وقالـاإمامـالغزاي:ـ»اـيمكنـأنـُيَدعىـقبُحـإرسالـالرسولـعىـقانونـااستقباح،ـ
ـامتناعهـيـ ـقبحهـواـإدراُك ـفليسـإدراُك ـيستقبحواـهذا؛ ـمعـامصرـإىـذلكـــم ــ فامعتزلة

ذاتهـروريًا؛ـفاـبَدـمنـذكرـسببه،ـوغايةـماـهوـبهـثاثـشبه:ـ
ـففيـالعقولـغنيةـعنه،ـوبعثةـ ـالعقول، ـتقتضيه ـبا ـبعثـالنبّي ـلو ـإنه ـقوهم: اأوى:
الرسولـعبث،ـوذلكـعىـاهـمال،ـوإنـبعثـباـيالفـالعقول،ـاستحالـالتصديُقـ

والَقبول«)2).

)))ـانظرـ»دائرةـمعارفـالقرنـالعرين«،ـممدـفريدـوجديـ)9:ـ725(.ـدارـالفكر.

ـالدعوىـالسابعة. )2)ـ»ااقتصادـيـااعتقاد«ـص)6،
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ـالشبهةـفقال: ـالغزايـعىـهذه ورَد

ـهنا:ـ فلنذُكرها
»الثانيةـــوهيـللرامةــ:ـأنـماـجاءـبهـالنبُي:ـإماـأنـيكونـموافقًاـللعقلـحسنًاـ
فُيـَرُدـوُيَرك،ـو»أماـ لهـقبيحًاـعنده،ـ نبي،ـأوـخالفًاـ عنده،ـفيقبلـويفعل،ـوإنـمـيكنـ
الشبهةـاأوىـفضعيفة؛ـفإَنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـَيِرُدـُخِرًاـباـاـتستقُلـالعقوُلـبمعرفته،ـولكنـ
تستقُلـبفهمهـإذاـُعرف،ـفإنـالعقلـاـيرشدـإىـالنافعـوالضاّرـمنـاأعالـواأقوالـ
واأخاقـوالعقائد،ـواـيفرقـبنـالـُمشقيـوامسِعد،ـكاـاـيستقُلـبدركـخواّصـ
ـفيجتنبـاهاكـويقصدـ ـَفهمـوصّدقـوانتفعـبالساع، ـإذاـعرَف اأدويةـوالعقاقر،ـولكنه
امسِعد،ـكاـينتفعـبقولـالطبيبـيـمعرفةـالداءـوالدواء،ـثمـكاـيعرفـصدَقـالطبيبـ
ـُأخر،ـفكذلكـيستدُلـعىـصدقـالرسولـعليهـالسامـبمعجزاٍتـ بقرائنـاأحوالـوأموٍر

وقرائَنـوحااٍت،ـفاـفرق«.
وقدـأوردـالتفتازايـهذهـالشبهةـبصيغةـأخرى،ـوأجابـعنها:ـإنـجاءـبهـالنبي،ـ

وأّيـًاـماـكانـاـحاجةـإليه.ـ
ـالعقلـواـقبيحًا.ـ فإنـقيل:ـلعلهـاـيكونـحسنًاـعند

قلنا:ـفُيفَعلـعندـاحاجة؛ـأنـمردـااحتالـاـيعارضـتنُجزـااحتياج،ـوُيَرُكـ
ـلاحتياط. عندـعدمها

ـبمنزلةـ ـويؤّكده ـالنبُي ـفيعاضده ـبمعرفته، ـقدـيستقُل ـيوافقـالعقَل: ـأنـما واجواب:
ـالعقليةـعىـمدلوٍلـواحد،ـوقدـاـيستقُلـفيدُلـعليهـوُيرشده. اأدلة

وماـيالفـالعقل:ـقدـاـيكونـمعـاجزم،ـفيدفعهـالنبي،ـأوـيرفعـعنهـااحتال،ـ
وماـاـُيدركـحسنهـواـقبحهـقدـيكونـحسنًاـجبـفعُله،ـأوـقبيحًاـجبـتركه.
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هذاـمعـأّنـالعقولـمتفاوتـة؛ـفالتفويُضـإليهاـمظنّـةـالتنازعـوالتقاتل،ـوُمفٍضـ
إىـاختالـالنظام،ـوأّنـفوائدـالبعثةـاـتنحرـيـبيانـُحسنـاأشياءـوقبحها؛ـعىـماـ

تقدم«))).ـ
هذهـاحّجةـالتيـحتجـهاـالرامةـغايتها:ـأنهـاـفائـدةـمنـبعثةـالرسل،ـولكنـ
دليَلهمـمبنٌيـعىـمغالطةـكاـاتضحـمنـجوابـاإمامـالتفتازاي؛ـفإنـالكثرـمنـاأمورـ
لوـُتركتـإىـالعقولـمعرفتها؛ـفإهاـتستنفذـزمانًاـطوياًـقبلـأنـيتوصلـإليها،ـفتبقىـ

ـالنبواتـثابتة.ـ فائدة
ـإنهـيستحيلـالعبث؛ـأنهـيستحيلـتعريُفـصدقه؛ـأنـاهـتعاىـلوـشاَفَهـ الثانية)2):
ـالدالُةـعىـ ـبهـفغايته ـُيشافه ـإىـرسول،ـوإنـم ـبتصديِقهـوكّلمهمـِجهارًاـفاـحاجة اخلَق
ـاخواّص،ـ ـذلكـعنـالسحرـوالِطَلْساتـوعجائِب ـبفعٍلـخارقـللعادة،ـواـيتمّيز صدقه
وهيـخارقةـللعاداتـعنَدـمنـاـيعرفها،ـوإذاـاسَتَوياـيـخرقـالعادةـمـُيؤمنـذلك،ـفاـ

حصلـالعلمـبالتصديق.
ورَدـالغزايـعىـهذهـالشبهةـفقال:ـ»فأماـالشبهةـالثانيةـــوهوـعدمـمييزـامعجزةـ
عنـالسحرـوالتخيلـــفليسـكذلك؛ـفإنـأحدًاـمنـالعقاءـمـجّوزـانـتهاءـالسحرـإىـ
إحياءـاموتى،ـوقلِبـالعصاـثعبانًا،ـوفلِقـالقمر،ـوشِقـالبحر،ـوإبراِءـاأكمهـواأبرص،ـ

وأمثاِلـذلك.ـ
ـاّدعىـأّنـكّلـمقدورـهـتعاىـفهوـمكٌنـحصيُلهـ ـإِن ـالقائل ـإنـهذا ـالوجيز: والقول
بالسحرـفهوـقوٌلـمعلوُمـااستحالةـبالرورة،ـوإنـفّرقـبنـفعِلـقوٍمـوفعِلـقومـفقدـ
ـالرسلـ ـبعدهـيـأعيان ـالنظر ـالّسحر،ـويبقى ـأنهـليسـمن ـيعلم ـبا ـالرسول ـتصديق تصّور

)))ـ»رحـامقاصد«ـ)2:ـ75)).

ـفلُينَتـَبه! ـالغزاي، ـاإمام ـبتعداد ـالثانية )2)ـهذه
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عليهمـالسامـوآحادـامعجزات،ـوأنـماـأظهروهـمنـجنسـماـُيمكنـحصيُلهـبالسحرـ
أمـا!ـومهاـوقعـالشكـفيهـمـحصلـالتصديُقـبهـماـمـيتحَدـبهـالنبُيـعىـمأـمنـأكابرـ
آحاُدـ ِمنـغرضناـ اآنـ وليسـ عنه،ـ يعجزواـ امعارضة،ـومـ مدةـ يمهلهمـ ومـ السحرة،ـ

امعجزات«.
ـالسحرـوالطَلساتـوالتخُياتـفمنـأينـيعرفـ الثالثة:ـإنهـإنـُعرفـمييُزهاـعن
الصدق؟ـولعلـاهـتعاىـأرادـإضالناـوإغواءناـبتصديقه،ـولعلـكلـماـقالـالنبي:ـإنهـ
مسعدـفهوـُمشٍق،ـوكلـماـقال:ـُمشٍقـفهوـمسعد،ـولكنـاهـأرادـأنـيسوقناـإىـاهاكـ
ـالعقلـ ـإذ ـفإنـاإضالـواإغواءـغُرـمالـعىـاهـتعاىـعندكم؛ ـبقولـالرسول، ويغوَينا
ـالقولـ ـامعتزُيـعندـرومهـإلزام اـحسنـواـيقبح؛ـوهذهـأقوىـشبهةـينبغيـأنـُجادلـها
ـالرسلـقُط،ـواـُيعلمـ ـفاـُيعرفـصدُق ـيكنـاإغواءـقبيحًا ـإنـم ـيقول: ـإذ بتقبيحـالعقل؛

ـليسـباضال. أنه
وأجابـاإمامـالغزايـعنـهذهـالشبهةـفقال:ـ»وأماـالشبهةـالثالثةـــوهوـتصورـ
ـامعجزةـعىـ ـفنقول:ـمهاـُعلمـوجُهـدالة اإغواءـمنـاهـتعاىـوالتشكيكـلسببـذلكــ
صدقـالنبي،ـُعلمـأنـذلكـمأمونـعليه،ـوذلكـبأنـُيعَرفـالرسالةـومعناها،ـوُيعَرفـ

ـالدالة،ـفنقول: وجه
ـوأنـاملكـأوجبـ ـاملكـإليهم، ـأنهـرسوُل لوـحّدىـإنسانـبنـيَديـملٍكـعىـجنده
ـفقال:ـ ـواملكـساكتــ ـبالرهانــ ـفطالبوه ـاأرزاقـوااقطاعات، طاعتهـعليهمـيـقسمة
أهاـاملكـإنـكنُتـصادقًاـيـماـادعيُتهـفصِدقنيـبأنـتقوَمـعىـريركـثاثـمراتـعىـ
التوايـوتقعَدـعىـخافـعادتك؛ـفقامـاملكـعقيَبـالتمـاسهـعىـالتوايـثاثـمراتـ
ثمـقعد،ـحصلـللحارينـعلٌمـروريـبأنهـرسوُلـاملك،ـقبلـأنـيطرـبباهمـأنـ
هذاـاملكـمنـعادتهـاإغواُء،ـأمـيستحيلـيـحقهـذلك.ـبلـلوـقالـاملك:ـصدقَتـوقدـ
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جعلتكـرسواًـووكيًا؛ـلُعلمـأنهـوكيـٌلـورسول،ـفإذاـخالفـالعادةـبفعلهـكانـذلكـ

كقوله:ـأنتـرسوي.
وهذاـابتداُءـنصٍبـوتوليـٍةـوتفويض،ـواـُيتصّورـالكذبـيـالتفويض،ـوإناـ
يتصورـيـاإخبار،ـوالعلُمـيكونـهذاـتصديقًاـوتفويضًاـروريًا،ـولذلكـمـُينكرـأحٌدـ
صدَقـاأنبياءـمنـهذهـاجهة،ـبلـأنكرواـكوَنـماـجاءـبهـاأنبياءـخارقًاـللعادةـوملوهـ
عىـالسحرـوالتلبيس،ـأوـأنكرواـوجودـرٍبـمتكلمـآمٍرـناٍهـمصّدٍقـمرسل،ـفأماـمنـ
اعرفـبجميعـذلكـواعرفـبكونـامعجزةـفعَلـاهـتعاىـحصلـلهـالعلُمـالروريـ

بالتصديق.
فإنـقيل:ـفَهْبـأهمـرَأُواـاهَـتعاىـبأعُيـنهمـوسمعوهـبآذاهمـوهوـيقول:ـهذاـ
الرسوَلـ أنهـأغوىـ يؤمنكمـ الذيـ فاـ رسويـليخركمـبطريقـسعادتكمـوشقاوتكم،ـ
وامرسَلـإليهـوأخرـعنـامشقيـبأنهـمسِعدـوعنـامسعدـبأنهـمشٍق؛ـفإنـذلكـغُرـمالـ

ـبتقبيحـالعقول؟ـ ـتقولوا إذاـم
بلـلوـُقّدرـعدُمـالرسولـولكنـقالـاهـتعاىـِشفاهًاـوعيانًاـومشاهدة:ـنجاتكمـ
يـالصومـوالصاةـوالزكاةـوهاُككمـيـتركها،ـفبَِمـنعلُمـصدَقه؟ـفلعلهـُيلبسـعليناـ
ـفاـيمتنعـعىـاهـ ـقبيحًا ـلعينه،ـوإنـكان ـليسـقبيحًا ـالكذبـعندكم ـفإن لُيغوَيناـوُهلكنا،

ـاخلقـأمعن. تعاىـماـهوـقبيٌحـوظلم،ـوماـفيهـهاك
واجواب:ـإنـالكذبـمأمونـعليه،ـفإنهـإناـيكونـيـالكام،ـوكامـاهـتعاىـ
ليسـبصوتـواـحرفـحتىـيتطّرقـإليهـالتـلبيُس،ـبلـهوـمعنًىـقائٌمـبنفسهـسبحانه،ـ
فكُلـماـيعلمهـاإنسانـيقومـبذاتهـخٌرـعنـمعلومهـعىـوفقـعلمهـواـيتصّورـالكذبـ
فيه،ـوكذلكـيـحقـاهـتعاى.ـوعىـاجملة:ـالكذُبـيـكامـالنفسـماٌل،ـويـذلكـ

اأمنـعاـقالوه.ـ
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وقدـاّتضحـــهذاـــأنـالفعلـمهاـُعلمـأنهـفعلـاهـتعاى،ـوأنهـخارجـعنـمقدورـ
البر،ـواقرنـبدعوىـالنبوةـحصلـالعلُمـالروريـبالصدق،ـوكانـالشكـمنـحيثـ
الشكـيـأنهـمقدوُرـالبرـأمـا،ـفأماـبعدـمعرفتهـكونهـمنـفعلـاهـتعاىـاـيبقىـللشكـ

ـالبتة)))«. ـأصًا ماٌل
ثالثاً: مذهب اموجبن للنبوة:

العقلين،ـ والقبحـ احسنـ قاعدةـ عىـ الرسلـ إرسالـ أوجبـ منـ بعُضـ اعتمدـ
ـإنـإرسالـاأنبياءـ ـفقالوا: ــ ـامعتزلةـوالشيعة ـاللطفـاإهيـــوذلكـنحو ـبقاعدة والتزموا

تابعـللوجوبـالعقيـعىـاهـتعاى.
ـوهمـالفاسفةـــ ــ ـعىـالنظامـاأصلحـوالعنايةـاإهية ـبناًء وبعُضهمـأوجبـالنبوَة
الوجوبـ الوجود،ـاـعىـطريقـ الواجبـ تفيضـفيضًاـعنـ النبوةـ إنـ قالوا:ـ وهؤاءـ

ـالعّليةـوامعلولية.ـ ـالتزموهـمنـرابطة ـبناًءـعىـما ـبل العقي،
وا بَد أن نبن معنى اللطف أواً.

ـاللطفـفقال: ـامرادـمن ـامعنى ـاجبار ـالقايـعبد حَرَر
»اعلمـأَنـامرادـبذلكـعندـشيوخناـــرمهمـاهــ:ـماـيدعوـإىـفعلـالطاعةـعىـ
وجٍهـيقعـاختياُرهاـعنده،ـأوـيكونـأوىـأنـيقَعـعنده،ـفعىـهذينـالوجهنـُيوصفـ

اأمرـاحادثـبأنهـلطٌف.ـوكاماـيرجعـإىـمعنًىـواحد،ـوهوـماـيدعوـإىـالفعل«)2).
ـاجبار: ـالقايـعبد قال

»اعلمـأنـامحصلـمنـاخافـيـذلكـبنـامتكلمنـهو:ـأنـفيهمـمنـيقول:ـإنهـ

)))ـ»ااقتصادـيـااعتقاد«،ـالغزاي،ـص258،ـدارـامنهاج.

ـاللطف،ـص9. )2)ـ»امغني«:
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ـالفعَلـأمكنه،ـومـ ـلوـرام ـالعبُد ـالتمكنـحتىـصار تعاىـمتىـمّكنـماـكّلفـسائرـوجوه
ـاإياَنـعندـ ـأنهـيتاُر ـتعاى،ـوإنـعلم يعرضهـمنٌع،ـواـماـجريـمراه،ـفغُرـواجبـعليه
فعٍلـمنهـيفعلهـبهـأوـبغره،ـأنـيفعله،ـبلـهوـمتفضلـبهـإنـشاءـفعله،ـفيكونـإنعامهـعىـ
ـالتكليفـمنـأنـيكونـحسنًا،ـواـيكونـتعاىـ العبدـأعظم،ـوإنـشاءـمـيفعل،ـواـيرج

ـلواجب.ـ غرـفاعل
ـالعبدـيـاألطافـإاـوهوـقادرـعىـأعظَمـمنهاـيـكوهاـ يقولون:ـاـمنزلةـيبلغها
ـيكنـلـاـجبـ ـيفعلـاأصلَحـيـبابـالدينـم ـأن ـفلوـوجبـعليه لطفًاـيـالقْدِرـوالصفة،

عليهـمنـذلكـهاية.ـ
ويقولون:ـاـمكَلفـإاـواهـتعاىـقادٌرـعىـأنـيلُطفـلهـفياـكّلفه،ـفلوـوجبـ

ـامكَلفنـعاٍص.ـ عليهـتعاىـأنـيلطفـمـحصلـي
ـأنـيفعله؛ـ ـيكنـواجبًاـعليه ـيفعلـماـهوـلطٌفـاـمالة،ـوإنـم ـإنه ومنهمـمنـيقول:

ـالوعدـيـأنهـيقتيـإجادـماـوعد.ـ ـالتكليفـيـأنهـيقتضيهـعندهمـبمنزلة أن
ومنهمـمنـيقول:ـإنهـجبـعليهـأنـيفعلـبامكَلفـاألطاف،ـوهوـالذيـيذهبـ
إليهـأهلـالعدل،ـحتىـمنعواـمنـأنـيكونـخاُفـهذاـالقولـقواًـأحدـمنـمشايهم،ـ
فذكرواـأنـبرـبنـامعتمرـرجعـعنـهذهـامقال،ـحكاهـعنهـأبوـاحسنـاخياطـرمهـاهـ

وغره.ـ
ـبنـامذهبن؛ـأنهـ ـأيضًاـيـاللطفـبمقالةـواسطة ـبنـحربـيقول وقدـكانـجعفر
كانـيذهبـإىـأنـامكلفـإذاـكانـماـيفعلهـمنـاإيانـمعـعدمـاللطفـأشَقـوأعظمـ
ـالرجوعـ ـتكنـهذهـفاللطفـواجب،ـوقدـُحكيـعنه ثوابًا،ـفاللطفـغرـواجب،ـومتىـم

ـامذهب«))). عنـهذا

ـاللطف،ـص5-4. )))ـ»امغني«:
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ثمـنبهـالقايـعبدـاجبارـإىـأنهـاـيقولـبوجوبـاأصلحـبلـبوجوبـالصاحـ

ـاللطفـيـالتكليف))).ـ فقط،ـومنه
وقالـمالـالدينـاحّيـــوهوـشيعيـإماميـاثناـعرّيــ:

»اخامس: ي أنه تعاى جب عليه اللطف، وهو ما يقّرب العبد إى الطاعة، وُيبعده 
ـلتوُقفـغرضـامكلفـعليه،ـ ـاإجاء ـيبلغـحَد ـالتمكن،ـوا ـلهـي عن امعصية،ـواـحَظ
فإنـامريدـلفعٍلـمنـغرهـإذاـعلمـأنهـاـيفعُلهـإاـبفعلـيفعلهـامريُدـمنـغرـمشّقةـلوـمـ

ـلغرضه،ـوهوـقبيحـعقاً«)2). ـناقضًا ـلكان يفعله
ـاثناـعرّي(: ـالسيوريـ)إمامي وبناء عى اللطف أوجبوا إرسال الرسل، قال

واجبة ي احكمة،ـخافًاـلأشاعرة،ـ ــ النبوةـــمعـحسنهاـخافًاـللرامةـ »إنـ
والدليلـعىـذلك:ـهوـأنهـلـاـكانـامقصودـمنـإجادـاخلقـهوـامصلحةـالعائدةـإليهم،ـ
ـفيهـمفاسُدهمـواجبًاـيـاحكمة،ـوذلكـإماـ ـفيهـمصاحُهم،ـوردُعهمـعا ـبا كانـإسعافهم

يـأحوالـمعاشهمـأوـأحوالـمعادهم«)3).
وقالـمالـالدينـاحيـ)إماميـاثناـعري(:

»امطلب الثاي: ي وجوب البعثـة: اتـفقت العدلية عليه، خافاً لأشاعرة؛ أن 
ـامواظبـعىـ ـللعلمـالروريـبأن السمعيات واجبة إماعاً، وهي ألطـاف ي العقليات؛
ـاهـتعاىـعليهـيـقولهـ ـنّبه ـإىـفعلـالواجباتـالعقلية،ـوقد ـأقرُب فعلـالواجباتـالسمعية

ـاللطف،ـص7. )))ـ»امغني«:

ـالدينـاحي،ـص32،ـمعـرحـالسيوري،ـمؤسسةـمطالعاتـإساميـ ـالبابـاحاديـعر،ـمال (2(

دانشكاهـمككـكيل،ـهران،ـ365).
)3)ـكتابـ»النافعـيومـاحر«،ـمقدادـبنـعبدـاهـالسيوري،ـص34وهوـرحـالبابـاحاديـعرـ

للعامةـاحي.ـحققهـوقدمـلهـد.ـَهديـمقق.ـهرانـ365).
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تعاى:ـ﴿ۉ ې ې ې ې ى﴾ـ]العنكبوت:ـ45[ـواللطـفـ
واجٌب،ـواـيمكنـمعرفةـالسمعيـاتـإاـبالبعثـة،ـوأنـالعلمـبالعـقابـودوامـه،ـ
ودوامـالثوابـألطافـيـالتكليفـقطعًا،ـواللطفـواجب،ـواـيمكنـمعرفُةـذلكـإاـ

بالسمع«))).ـ
ـاجبارـ)معتزي(: ـالقايـعبد وقال

»إنهـثبتـأنـَمنـدعاـإىـالواجب،ـواختارهـامكّلفـعنده،ـلواهـكانـاـيتار،ـ
وجبـكوجوبه،ـوماـيتارـعندـالقبيحـعىـوجٍهـلواهـكانـاـيتار،ـقُبح،ـوليسـللعقلـ
مدخٌلـيـمعرفةـاأفعالـالتيـهذهـصفتها؛ـأنهـإناـُيعَرفـبالعقلـوجوُبـرّدـالوديعةـ
وحسُنـ وغرما،ـ بالقبيحـ واأمرـ والظلم،ـ الكذبـ وُقبحـ امنعم،ـ وشكرـ واإنصافـ
ـتنهىـعنـالفحشاءـوامنكر،ـوأنـ ـأنـالصاة ـُيعَرفـبه ـأن ـفأما اإحسانـوالتفُضلـوغره،
رَبـاخمرـُيورثـالعداوَةـوالبغضاءـفمحاٌل، فا بد إذا أن يبعث اه تعاى من ُيعّرفنا 

ـاأنبياء«)2).ـ هذه اأمور إذا م يكن هناك ما يقوم مقامه،ـفحُسنـلذلكـبعُث
ـاجبار: ـالقايـعبد وقال

»الكامـعىـالنبوات،ـووجهـاتصالهـببابـالعدل:ـهوـأنهـكاٌمـيـأنهـتعاىـإذاـ
علمـأّنـصاحناـيتعّلقـهذهـالرعيات،ـفاـبدـمنـأنـُيعِرفناهاـلكيـاـيكونـخّاـباـ

هوـواجٌبـعليه،ـومنـالعدلـأنـاـُيّلـباـهوـواجٌبـعليه«)3).ـ

)))ـ»تسليكـالنفسـإىـحظرةـالقدس«،ـللعامةـاحيـأيـمنصورـاحسنـبنـيوسفـبنـامطهرـ

ـإيران،ـص85). ـالصادق.ـقمــ ـاإمام )648-726هـ(.ـحقيقـفاطمةـومضاي،ـمؤسسة

ـاجبارـ)):ـ263). )2)ـ»اأصولـاخمسة«ـللقايـعبد

ـالكريمـعثان.ـطبعةـمكتبةـ ـاجبارـص563،ـحقيقـد.عبد ـللقايـعبد )3)ـ»رحـاأصولـاخمسة«

وهبة.
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خاصة النتائج ي هذه امسألة:

ناحظـــماـسبقـــأنـاآراءـيـحكمـإرسالـاأنبياءـاختلفتـعىـماـيأي:ـ
أوا:ـاجوازـالـمحض؛ـبناًءـعىـأنـاهـتعاىـهوـالفاعلـالـمختار،ـواـمرّجحـ
أفعالهـإاـعنـإرادته،ـأوـكوُنهـمريدًا،ـوقدـميزـاأشاعرةـهذاـالقولـحتىـصارـمنـ

خصائصهم.ـ
ثانيًا:ـمعـأّنـالـاتريديةـمـُيالفواـاأشاعرةـيـأصلـكونـاهـتعاىـفاعًاـختارًا،ـ
إاـأهمـأضافواـأمرًاـآخَرـــاعتروهـمنـمرّجحاتـاإرسالـواأفعالـعمومًاـــوهوـ
احكمة،ـفـقالوا:ـإنـاهـتعاىـيفعلـعىـوفاقـاحكمة،ـومـيصلواـيـهذاـإىـالـقولـ

ـالوجوب.ـ ـاأولويةـبحيثـاـينتهيـإى بالوجوب،ـبلـقالواـبنوعـمن
ـوهمـالقائلونـ ثالثًا:ـامعتزلةـومنـوافقهمـمنـالشيعةـوالزيديةـواإباضيةـوغرهمــ
بالتحسنـوالتقبيحـالعقلينـــأوجبواـعىـاهـتعاىـماـُيقِربـاإنسانـإىـالطاعة،ـومنـ
ــ بناءـعىـالصاحـــأوـاأصلحـ ذلكـإرسالـالرسل،ـفقالواـبوجوبـاإرسال،ـإماـ

ـبابـاللطف. ـبذلكـالكّراميةـمن ـاللطفـعندهم،ـوقال الراجَعنـإىـمبدأ
ونحاـقريبًاـمنـقولـهمـابنـتيميةـيـبحثهـيـالنبوات،ـفإنهـقـّررـاحُسنـوالقبحـ
العقليـنـبصورةـتقربـمنـامعتـزلة،ـثمـبنىـعىـذلكـأنـاهـتعاىـاـيرُكـاحسَن،ـ

ويفعُله،ـوقالـبأنـإرسالـاأنبياءـوالرسلـحسٌنـازٌمـمنـهذاـالباب.ـ
رابعًا:ـالفاسفةـاإراقيونـبنواـالقولـبالنبواتـعىـأهاـمكتَسبة،ـويمكنـلإنسانـ
ـاأنوارـ ـمنـنوِر ـإىـأنـيفيضـعليه ـإىـأعىـالدرجات، ــ ـقابلـله ـبحسبـماـهو أنـيرّقىــ

ـإحساسًا.ـ ـيثبتـفيهـحتىـُحَسه امعايـالعقلية،ـفيتمثلهـيـخياله،ـوربا
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القرآن كام اه، منه بدا، با كيفية قواً، وأنزله عى  قال الطحاوي: )وإن 

رسوله وحياً(
ـبدأ«))). ويـبعضـالنسخ:»منه

قالـالبابري:ـ»لـاـفرغـمنـبيانـالتوحيدـوالنبوةـرَعـيـبيانـالعقيدةـيـالقرآن؛ـ
ـالنبوة«)2). ـالريعةـعليه،ـوهوـمعجزةـدالةـعى أنـمدار

ُيطلقـالقرآنـعىـامحفوظـيـالصدور،ـوعىـامكتوبـيـاللوحـامحفوظ،ـوعىـ
الـمسموعـبالصوتـواحرف،ـقالـتعاىـيـسورةـالعنكبوت:ـ﴿گ گ گ ڳ ڳ  
البـروج:ـ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ * ۆئ  ۈئ  ]49[،ـوقالـيـسـورةـ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ـ
ـاأحقاف:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ۈئ﴾ـ])2-22[،ـوقالـيـسورة

پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾ـ]29[.

مقدمة ي الكام النفي واللفظي:
يزعمـكثرـمنـالناسـأنهـاـيوجدـيٌءـاسمهـكاٌمـنفيـواـحديٌثـنفيـواـ
قوٌلـنفي،ـبلـكُلـالقولـلدهمـلفظٌيـبصوتـوحرف،ـوماـكانـباـصوتـواـحرفـ

ـأصاً.ـ فليسـبكام
ـ»نورـاليقنـيـأصولـالدينـيـرحـعقائدـالطحاوي«،ـتأليفـحسنـكايـاأقحصاريـ )))ـانظرـمثاً:

البوسنويـ))95-024)هـ(،ـص39)،ـحقيقـزهديـعادلوفيتشـالبوسنوي،ـمكتبةـالعبيكان.ـ
قالـيـذلكـاموضع:ـ»)منهـبدأ(ـتقديمـالـمفعولـللتخصيص،ـأيـمنـهـبدأـاـمنـغرهـمنـ ـ
امخلوقات،ـفيهـردـعىـاجهميةـمنـامعتزلةـفياـزعمواـأنهـتعاىـخلقـالكامـيـمل،ـفبدأـذلكـ

ـاهـ. ـامتكلمـبه« الكامـمنـذلكـامحل،ـفقولهـمنهـبدأ،ـأي:ـهو
ـأهلـالسنةـواجاعةـ ـ»وعقيدة ـفقدـقالـيـرحـالواسطيةـ)):ـ)39(: وعىـذلكـاعتمدـالعثيمن، ـ

يـالقرآنـيقولون:ـ)إنـالقرآنـكامـاهـمنَزلـغرـخلوق،ـمنهـبدأـوإليهـيعود(«.ـاهـ.ـ
)2)ـ»رحـالطحاوية«،ـص63.ـ
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وهذاـالكامـباطٌلـاـدليلـعليهـإاـاتباعـاهوىـوالتعنُت!ـوسوـفـنبّنـلكـفياـ
ـيليقـهذاـ ـباختصارـكا ـالعربـوالسلف؛ ـالنفيـوغرهـيـكام ـأصلـللكام ييـوجود

الكتاب:
ـامجادلة:ـ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  قالـاهـتعاىـيـسورة
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہہ ھ ھ﴾ـ]8[.

هل اه سبحانه وتعاى متكّلم أم غر متكلم؟
يـالبداية:ـنوضحـإمااًـماـيدورـبنـامختلفنـيـهذهـامسألة:

نحنـنعلمـأنـاهـسبحانهـوتعاىـقـادر،ـوهوـعالِـم،ـوهوـسميعـبصيـر،ـحٌيـ
ـالصفاتـمّتفقـعليهاـبنـ ـاهـسبحانهـلهـوجوٌدـوكونهـحّيـًاـوقادرًا،ـهذه وموجود،ـكون

ميعـامسلمن:ـاـيالفـأحٌدـيـأنـاهـقادرـوحٌيـوعالِـم.
ـاهـسبحانهـقادر؟ـنعم. ـالتاي:ـهل ـالسؤال ـالصفاتـوسألنا لوـنظرناـيـهذه

امبنيـعىـعقيدةـ القطعيـ التحقيقُيـ البر؟ـفاجوابـ هلـقدرةـاهـمثلـقدرةـ
ـالعباد. ـاهـكقدرة راسخة:ـليستـقدرة

ـبنفسه،ـوالعبادـهمـذواتـووجودـ ـلهـوجودـقائم ـأي: ـاهـلهـذات، ـإن ـأيضًا: نقول
ـاهـتعاى،ـولكنـذاتـاهـليستـكذواتـالعباد:ـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾ـ ـلوجود مغايٌر

]الشورى:ـ))[ـاـيـذاتهـواـيـصفاتهـواـيـأفعاله.ـ
ومعـذلكـنقول:ـإنـاهـقادرـونحنـقادرون،ـإنـاهـموجودـونحنـموجودون،ـ

واهـعالـمـونحنـعالِـمون.
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اإنسانـحنـُيوَلدـاـيكونـيعلمـشيئًا،ـثمـعلمـعلـًاـحادثًاـاـصادرًاـمنـذاته،ـ
ـاهـ ـالنظرـوالراهن،ـقال ـالتعليم، ـاحواُس، ـأسباب: ـالغرـله،ـوعنـطريق ـبتعليم ولكن

تعاىـيـسورةـالنحل:ـ﴿ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 
وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ﴾ـ]78[.

ـاهـكعلمـاإنسان؟ـا،ـ ـفهلـعلُم ـإنـاإنسانـعالـمـواهـعالِـم، ومعـذلكـنقول:
ومعـااشراكـيـااسمـإاـأنهـاـُيوَجدـأدنىـاشراٍكـيـامسّمىـوحقيقةـالعلم.

ـنظرـوتفكر،ـواـ ـبعد ـأزليًاـاـيتغرـفيهـيء،ـواـيزيد،ـواـيكون اهـعالـٌمـعلـًا
عنـطريقـاستدال،ـواـبآلةـمنـاآات!ـوعلمـاإنسانـيكونـعنـطريقـتصُوراتـ
يـنفسـاإنسان،ـوقدـينساه،ـواـيتعّلقـبجميعـتفصياتـامعلومات...ـعلُمـاهـاـ

ـاإنسانـعالـمـواهـعالِـم!ـهذهـأصوٌلـمسَلمة. يتصفـهذاـكِله،ـومعـهذاـنقول:
ـاخافـ ـمنشأـهذا اآنـنأيـإىـملـاإشكال:ـحدثـاختاٌفـيـكونـاهـمتكلًا،

هوـفهُمـبعضـالناسـلبعضـالنصوصـمنـآياتـوأحاديث،ـمثل:ـ﴿ڃ چ چ 
چ﴾ـ]النساء:ـ64)[،ـووردـيـبعضـالنصوصـأنـاهـيتكّلم،ـوأنهـيـاآخرةـ
يكّلمـالناس:ـ»ماـمنـأحدـإاـسيكلمهـربهـليسـبينهـوبينهـحجاب«،ـويـبعضـاآياتـ

واأحاديثـوردـأنـاهـسيكلمـاخلق،ـوقدـاختلفـالناسـيـفهمـهذهـاآثار.
نبدأـبامعتزلة:ـاـيالفـامعتزلةـيـأّنـاهـمتكلم،ـبلـهمـجزمونـبأنـاهـمتكلم،ـ
ـاهـللمخلوقات:ـهوـ ـالتكليمـفيهاـخاٌفـبينناـوبينهم،ـقالوا:ـحقيقُةـتكليم لكنـحقيقة
أنـيلقـالصوَتـواحرفـالّداَلِنـعىـامعايـالتيـُيريدهاـاهـيـيءـمنـامخلوقات،ـ

كأنـيوجدهاـيـشجرة،ـأوـيـاللوحـامحفوظ،ـأوـيـنفسـإنسان.
عندهم،ـكاُمـاهـهوـفعٌلـمنـأفعاله،ـوهذاـالفعلـيكونـداّاـعىـامعايـالتيـ
يريدهاـاه،ـوهذاـالفعلـحادث،ـوباـأنهـحادٌثـيستحيلـأنـيكونـاهـقدـأوجدهـيـ
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ذاته؛ـأنهـإذاـأوجدـكامًاـحادثًاـيـذاته،ـمعنىـذلك:ـأنهـيكونـقدـأوجدـصفًةـيـنفسه،ـ
فتكونـالصفُةـقدـحَلْتـيـذاتـاهـبعدـأنـمـيكنـاهـجّلـشأنهـمّتصفًاـها،ـوهذاـيءـ

منوع.
ـاهـخالٌقـللكامـوُموِجدـللكامـيـذاته،ـ لذلكـهربـامعتزلةـمنـأنـيقولوا:ـإن

لذلكـقالوا:ـإنـاهـموجدـللكامـيـغره.ـ
واأصلـالذيـاعتمدـعليهـامعتزلةـيـهذاـأهمـقالوا:ـاستقرأناـاللغَةـوتدَبرناـيـ
امعقواتـوامنقواتـفلمـنجدـاسَمـالكامـُيطلقـإاـعىـماـكانـبحرٍفـوصوت،ـ

فهذاـحاصلـمذهبهم.
واـبدـهناـمنـبيانـمعنىـاحرفـوالصوت:ـ

احرف:ـحرُفـاليء:ـهوـطَرُفهـوحُده.ـوالصوت:ـهيئٌةـموجودةـيـاهواء،ـويـ
ـالصوت. غِرهـمنـوسائطـنقل

ـامسألة. ـامعتزلُة،ـوهيـأصلـكبرـيـهذه ـاعتمدـعليها ـالتي ـامقّدمة هذهـهي
فهُمـاَدَعْواـأنهـاـُيطَلقـاسُمـالكامـــأوـاحديثـــعىـأمرـإاـإذاـكانـبصوٍتـ
وحرٍف،ـولـاـكانـالصوتـواحرفـحادَثنـــويستحيلـأنـَُحَلـيـاهـحوادثـــإذنـ

فاهـسبحانهـيُلقـهذهـاأصواَتـواحروفـيـغرـذاته.
فتكونـهذهـاأصواُتـواحروفـحادثًة،ـوهيـكامـاه،ـإذنـاهـمتكِلم،ـولكنهـ

يلقـالكاَمـيـغره.
وأماـامجسمةـالقائليـنـبحلولـالكامـامؤلفـمنـاحرفـوالصوتـاحادثيـنـ
يـذاتـاهـتعاى:ـفقدـنظرواـيـاأقوالـوأعجبهمـبعُضـجهاتـالنظرـعندـامعتزلة،ـ

ـاأوى،ـوهوـأنهـاـيوجدـكامـإاـبحرفـوصوت.ـ وقالوا:ـَسَلْمناـللمعتزلةـبامقدمة
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قالتـامجسمة:ـلـّاـكانـاـيوجدـكاٌمـإاـبحرفـوصوت،ـبامعنىـنفسهـالذيـ
يريدهـامعتزلة،ـولـاـكانـاهـثبتـأنهـمتكّلم،ـوكانـكُلـمتكّلٍمـاـيقالـعنه:ـإنهـمتكلمـ
إاـإذاـقامـالكاُمـفيه،ـلزمـأنـيكونـاهـقدـقامـيـنفسهـوذاتهـالكاُمـالذيـهوـحرٌفـ

وصوت.ـ
ثمـبعضـالطوائفـمنـامجسمةـيقول:ـهذاـاحرفـوالصوتـقديم،ـولكنـهذهـ

ـنفَيـوجودها))). ـبلـقدـيجلونـمنهاـوحاولون ـباقيـامجسمة، ـيلتفتـإليها الطائفةـا
امنـتظمـمنـاحروفـ إنـ فقالوا:ـ القولـوالكام،ـ بنـ فـّرقواـ فقدـ الكّراميةـ أماـ
امسموعةـمعـحدوثهـقائٌمـبذاتـاهـتعاى،ـوأنهـقولـاهـتعاى،ـاـكاُمه،ـوإناـكاُمه:ـ

ـالتكلم،ـوهوـقديم. قدرتهـعى
وهذاـقريبـمنـقولـابنـتيميةـوأتباعـهـفإهمـيقولون:ـإنـاهـمتكـّلمـبحرفـ
وصوتـحادَثن،ـأي:ـكُلـكلمةـحادثة،ـوكُلـكلمةـتسبقهاـكلمة،ـوهكذاـاـإىـهاية،ـ

ـابنـتيمية. ـالتسلسلـيـاحوادثـالقائمةـبذاتـاهـتعاىـعنَد وهذاـهو
وقدـنّصـعىـذلكـأيضًاـابنـأيـالعّزـيـ»رحهـعىـالطحاوية«،ـوادعىـأنـهذاـ
ـامذاهبـيـ ـبعدـذكر ـاحديث،ـقالـيـرحهـعىـالطحاوية ـالسنةـوأئمة ـأهل القولـقول
القرآن:ـ»وتاسعهاـأنهـتعاىـمـيزلـمتكلًاـإذاـشاءـومتىـشاءـوكيفـشاء،ـوهوـيتكلمـبهـ
بصوتـيسمع،ـوأنـنوعـالكامـقديم،ـوإنـمـيكنـالصوتـامعنـقديًا،ـوهذاـامأثورـ

ـالسلفـ ـاعتقاد ـذكر ـفيه ـ)جزء ـالنوويـعنوانه ـلإمام ـمنسوبًا ـالزمانـجزءًا )))ـوقدـطبعـبعضهمـيـهذا

ـمنهـكمياتـكبرة،ـونروهـيـامساجدـوبنـالعوام،ـ ـبأنـطبعوا يـاحروفـواأصوات(ـوروجوه
ويـهذاـاجزءـالقولـبأنـالقرآنـحرفـوصوتـقديمن،ـوفيهـاحتجاجاتـسخيفةـكثرة،ـوقدـ
رددتـعىـهذاـاجزءـيـرسالةـلطيفةـاحجم،ـوبينتـكونهـمفريًاـعىـاإمامـالنووي،ـوبينتـماـ

ـالفهم. ـاختالـيـااستدالـوسقمـي فيهـمن
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عنـأئمةـاحديثـوالسنة)))«.ـاهـ،ـوهذهـالكلمـاتـتقومـيـذاتـاه،ـثمـخرجـمنـ
ـامجّسمةـيـذاتـاه،ـوقال:ـ ـاحوادثـعند ذاتـاه،ـفُيسمعهاـخلوقاته،ـفهذاـمعنىـقيام
»فكلـماـحتجـبهـامعتـزلةـماـيدلـعىـأنهـكامـمتعلقـبمشيئـتهـوقدرته،ـوأنهـيتكلمـ
إذاـشاء،ـوأنهـيتكلمـشيئًاـبعدـيء،ـفهوـحقـجبـقبوله،ـوماـيقولـبهـمنـيقول:ـإنـ
كامـاهـقائمـبذاته،ـوإنهـصفةـله،ـوالصفةـاـتقومـإاـباموصوف،ـفهوـحقـجبـقبولهـ
والقولـبه.ـفيجبـاأخذـباـيـقولـكلـمنـالطائفتنـمنـالصواب،ـوالعدولـعاـيردهـ
الرعـوالعقلـمنـقولـكلـمنها.ـفإذاـقالواـلنا:ـفهذاـيلزمـأنـتكونـاحوادثـقامتـبه،ـ
قلنا:ـهذاـالقولـممل،ـومنـأنكرـقبلكمـقيامـاحوادثـهذاـامعنىـبهـتعاىـمنـاأئمة؟ـ

ـاهـ.ـ ـالعقل)2)«. ونصوصـالقرآنـتتضمنـذلك،ـونصوصـاأئمةـأيضًا،ـمعـريح
فهاـهوـيرحـبأنـكلاتـالقرآنـحادثة،ـوقدـبينتـيـالكاشفـالصغرـأهمـ
يقولونـإنـاهـتعاىـحدثهاـيـذاتهـبقدرتهـوإرادته،ـشيئًاـبعدـيء،ـويقولـالعثيمنـيـ
رحـالواسطيةـبعدماـأوردـبعضـآيات:ـ»وهذهـاآياتـتدلـعىـأنـاهـيتكلمـبكامـ
حقيقيـمتىـشاءـباـشاءـبحرفـوصوتـمسموعـاـيشبهـأصواتـامخلوقن،ـهذهـهيـ

القاعدةـيـإيانناـبكامـاهـعزـوجّل)3)«.
فالفرقـبنـامجسمةـوامعتزلة:ـأنـامعتزلةـيقولون:ـإنـاحرفـوالصوتـحُدثانـ

يـغرـالذاتـاإهية،ـأماـامجسمةـفقالوا:ـبلـهوـحادثـيـالذاتـاإهية!ـ
فامعتزلةـقالوا:ـإَنـالكامـفعٌلـمنـأفعالـاه،ـوكُلـأفعالهـتعاىـحادثة،ـوالفعلـ

ـبالفاعل. ـيقوم احادثـا

)))ـ»الروحـالوفيةـعىـالعقيدةـالطحاوية«،ـرحـابنـأيـالعزـ)):ـ323).

)2)ـامصدرـالسابقـ)):ـ328).

ـالعثيمنـ)):ـ388). ـالواسطية«، ـالعقيدة )3)ـ»امحاراتـالسنيةـيـرح
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أماـامجسمةـفقالوا:ـالكامـباـأنهـحادث،ـويستحيلـأنـيقومـحادٌثـباـمِدث،ـ
ـاهـنفسه،ـفاهـ ـامحِدُثـهو ـابنـتيمية: فيجبـأنـيكونـللحرفـوالصوتـُمِدث،ـفقال
أوجَدـاحرَفـوالصوتـيـداخلـنفسه،ـثمـأخرجهـخارَجـنفسه،ـوكلـحادٌثـلهـبدايةـ

ولهـهاية.
ـاهـُحدثـاحرَفـوالصوتـبإرادتهـوقدرتهـيـذاته،ـوكُلـكلمةـحادثة،ـ ـإَن ويقول:
وكلـكلمةـسبقتهاـكلمة،ـوكلـكلمةـتـتبعهاـكلمة،ـوكُلـهذهـالكلمـاتـمنـأصواتـ

وحروف.
ـليسـقائًاـيـذاتـاهـ ـلكنه ـمنـأفعالـاه، ـاهـفعٌل ـقالـامعتزلة:ـكاُم بناًءـعىـذلك؛

ـبلـيـبعضـخلوقاته.ـ تعاى،
وبناًءـعىـقولـابنـتيميةـــالذيـوّضحناهـــيكونـكاُمـاهـفعاًـمنـأفعاله؛ـأنهـ
مرّتبـعىـقدرتهـوإرادتهـويكونـحادثًا،ـويكونـقائًاـيـذاتـاه،ـولذلكـفهوـصفةـ
أيضًاـه،ـفلـاـكانـفعاًـكانـحادثًا،ـولـاـكانـقائًاـيـذاتـاهـصارـصفةـه؛ـأنـكّلـماـ

قامـباهـيكونـصفةـله.ـ
ـاهـصفًةـوفعًاـيـنفسـالوقت،ـوقدـّرحـبذلكـكاـ ـتيميةـكاُم ـابن فيكونـعند

وّضحناهـيـ»الكاشفـالصغر«ـيـمبحثـالكام.ـ
واحقيقة:ـأنهـاـيوجدـيٌءـهوـصفةـوفعلـيـنفسـالوقتـعندـأهلـالسنة،ـبلـ
ـبذاتـاهـ ـقائمًة ـمنهـوصف،ـولكنـنفسـالفعلـاـيكونـصفًةـحادثًة الفعلـعندهمـُيشتُق

تعاى.
أماـابنـتيمية،ـفإنـهذاـالقولـأصٌلـمنـأصوله؛ـكاـسبقـبيانه،ـويسميهـالتُرفـ
بالذات،ـأي:ـإنـاهـتعاىـيترفـبذاتهـكاـيشاء،ـوهوـأصُلـحلولـاحوادثـبالذاتـ

ـاهـتعاى. ـبذاته ـاحادثةـوالصفاتـاحادثة ـاأفعال وقيام
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ـويتكلم،ـوكذلكـيـالسنة،ـ ـلـاـوردـيـالقرآنـأنـاهـُيَكِلُم ـفيقولون: ـأهلـالسنة أما
ـبأصلـالكام؛ـوجبـ ـإنـأحدًاـمتكلمـإاـإذاـكانـمتصفًا وكانـاـيقالـيـاللغةـوالعرف:

ـالسنة:ـ ـاهـتعاىـمتصفًاـبالكام.ـولكنـقالـأهل أنـيكون
الكامـأنواع:ـبعُضهـمتأِلٌفـمنـحرفـوصوت،ـوبعُضهـليسـمنـحرفـوصوت.ـ
ـاهـمتكلـًاـ ـاحرُفـوالصوتـكٌلـمنهاـحادثًا،ـووجبـأنـيكون وقالوا:ـلـاـكان
ومتصفًاـبصفةـالكامـامتنعـأنـيكونـمتصفًاـباحرفـوالصوت،ـبلـوجبـأنـيكونـ

ـالذيـليسـهوـحرفـوصوت. ـبالكام متصفًا
ـليستـبحرفـواـصوت،ـ ـالصفة ـالكام،ـوهذه ـأنـاهـمتصفـبصفة فاحاصل:

وأماـاحرفـوالصوتـــعندـأهلـالسنةـــفهوـحادث،ـواحادثـاـيقومـبذاتـاه.ـ
ـأهلـالسنة،ـظاّننـأنهـاـيوجدـكامـليسـبحرفـواـ بعضـالناسـيستغربونـقوَل
صوت،ـويّدعونـأنـهذاـاأمرـمستحيل!ـوسنحاولـاآنـأنـُنرهنـعىـهذهـامقدمة،ـ
أوـنقرهاـإىـاأذهان،ـبمعنى:ـأّنـاـسنحاولـتقريبـالقولـبأنهـكيفـيكونـكاٌمـاـهوـ
ـيرّتبـعىـ ـباستحالتهاـعقًاــ ـالقول ـبطل ـأو ـثبتتــ ـإذا ـامقدمة حرٌفـواـصوت،ـفهذه
ذلكـبطانـقولـامعتزلةـوامجسمة؛ـأَهمـبنَواـأقواهمـعىـأنهـاـيستحيلـأنـيوجدـ

كاٌمـإاـبحرفـوصوت.
وقدـقالـأهلـالسنة:ـالكاُمـإذاـكانـبحرفـوصوتـفهوـفعٌلـمنـاأفعال،ـوإذاـ
ـكسائرـصفاتـاهـتعاى. ـليستـبحادثٍة ـمنـالصفات، كانـبغرـحرفـوصوتـفهوـصفٌة
سنحاولـاآنـالرهنةـعىـوجودـكامـبدونـحرفـوصوت،ـوأماـوجودـكامـ

بحرفـوصوٍتـفاـيالفـفيهـأحد.ـ
ـقالوا:ـ ـبدونـحرفـوصوت؟ـأهلـالسنة ـاخافـإذنـهو:ـهلـيوجدـكاٌم فمحُل

ـالكام. ـبتوضيحـهذا نعم،ـوغرهمـقال:ـا!ـفلنبدأ
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ـاجوابـسيكون:ـا! لوـسألنا:ـهلـيصدرـمنكمـأصواٌتـوأنتمـسكوٌت؟

هلـحّدثـنفَسكـوأنتـصامٌت؟ـنعم،ـهذاـاحديُثـليسـبحرفـواـصوت،ـ
ـامعايـالراسخةـيـالنفس،ـ ـيعتمدـعىـاستحضار بلـهوـيءـعبارٌةـعنـحديثـنفساي،
ـاإنسانـمنـأشكالـالكامـ ـيتخيله ـتتوسلـباحروفـوما ـإمكاناها ولكنـالنفسـلقصور
ـيغلبـذلكـعىـبعضـ ـتلكـامعايـالنفسية،ـوقد امكتوبـيـبعضـاأحيانـاستحضار
ـالكلاتـ ـامتخيلةـمن ـإاـباحروفـوالصور الناسـحتىـاـيتصورونـكامًاـيـنفوسهم
واأشكال.ـوعندـاإنصافـاـيشكـإنسانـيـأنهـُحّدثـنفسه،ـوإنـغالطـيـذلكـماـ

ـنفسهـحديثـالنفس.ـ ـأنـيمنَعـعن ـأنـيغالط،ـفاـيستطيع شاء
ـعبارٌةـعنـإثباِتـوجودـيءـاسُمهـكامـنفساي،ـواـ ـعىـقرهــ وهذاـالكامــ

يمكنـأحدـمنـالعقاءـــإذاـصدقـــأنـيالفـفيه.ـ
ـالذيـاـحّدثـنفسهـعبارةـعنـماد!ـ ـإّن ـبى، ـاحديثـالنفسايـأليسـكامًا؟ هذا

فهذاـامذياعـ)الراديو(ـأاـيصُدرـمنهـحرفـوصوت؟ـبى!ـ
هلـيقال:ـامذياعـإذاـصدرـمنهـحرفـوصوتـبكلـاتـهاـمعان:ـإنهـمتكّلم؟ـ
ا،ـبلـإنهـإنـُأطلقـعليهـذلكـفعىـسبيلـامجازـاـاحقيقة،ـبلـيقالـعنه:ـإنهـيصدرـمنهـ

حرفـوصوتـداّانـعىـكاٍمـإنسانـما.
ـإنهـمتكلم.ـ ـيصدرـمنهـحرفـوصوت: ـيقالـعنـكلـما ـأن ــ ـــيـاللغة فاـُيستساغ
ـمعـأنـاحرفـوالصوتـصادرانـ ـمتكلم؛ ـأنه ـمـاـُيطلقـعليه: ـأنـنتساءلـهنا: ولنا

منه؟ـ
وأيضًا:ـيوجدـأشخاصـُبـْكٌمـاـيصُدرـمنهمـحرٌفـوصوت،ـومعـهذاـفـُهمـ
ـفاأبكمـمتكّلمـيـاحقيقة،ـولكنـعندهـ متكّلمونـوحّدثونـأنفسهم،ـويـأنُفسهمـكام!
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مشكلةـعضوية،ـلذلكـيرجمـماـيـنفسهـباإشارات!ـولوـقامـرجلـآٌيـبإصدارـنحوـ
هذهـاإشاراتـاـُيسمىـمتكلـًا؛ـأنـهذهـاإشاراتـليستـصادرًةـعنـيءـداخلـ

نفسه؛ـأنهـليسـلهـنفسـواـعلمـواـحياةـأصًا،ـوكذلكـالراديو.
ـعنـالكامـ العلمـــإذنـــهوـأصُلـالكامـالنفيـوليسـعينَه،ـوحتىـلوـمـُيعَرْ
النفيـبالصوتـواحرف؛ـأّنـالذيـاـيكونـعندهـعلٌمـعنـيءـمعّنـاـيمكنـأنـ
يوجدـعندهـكام،ـوبعُضـالناسـعندهمـعلٌم،ـوليسـعندهمـكام؛ـأنـاإنسانـاـ
ـأنهـاـقدرةـعندهـ ــ: ـيعلم،ـوالسببـــيـهذا ـبلـببعضـما ـيعلم، ـبكلـما حّدثـنفسهـدائًا

ـامعلوماتـدفعةـواحدة. عىـاستحضارـميعـهذه
ـبالذات،ـوليسـكُلـ ـثبوتـالعلم ـيثبتـبعدـتصُور ــ:ـعبارةـعنـمعنًى ـإذن ــ الكام

ـبه. ـاإنسانـحّدثـنفَسه ـيعلمه ما
إذنـيوجدـفرٌقـبنـالعلمـالذيـهوـمنـقبيلـالنظرـوالبحث،ـوبنـالكامـالذيـ
ـالواحدـيكّلمـنفسهـبعنـالنظرـواأدّلة،ـوحالـتكُلمهـاـ ـالعلم؛ـأن هوـصفةـازمةـعن
ـوليسـمّردـاستحضارـ ـالنتائجـمنها، ـامقّدماتـاستلزام ـترتيُب يسمىـناظرًا؛ـأنـالنظر:
هذهـالنـتائجـمرتبة،ـوإدارةـالنفسـفيهاـهوـنظر،ـوكذلكـنحنـنعلمـأنهـليسـكلـنظرـ
ـالكام،ـوليسـ ـفليسـالنظرـوالفكرـهو ـدائًا. ـبه ـأنفَسنا ـأنـنكّلم ـيستلزم ـبأنُفسنا ـقام وفكر
مّردـالعلمـكامًا،ـبلـالكام:ـمعنًىـيقومـيـالنفسـالعالِـمة،ـوهوـليسـعنـالعلم،ـ
بلـقدـُيـَحِدُثـاإنساُنـنفَسهـباـاـيعلُمه،ـبلـباـيتوّمهـفقط،ـولذلكـتنتجـعنهـأحيانًاـ

ـللواقع.ـ تُرفاتـخالفة
ومنـاأدلةـعىـوجودـالكامـالنفي:ـحالُةـالطفلـالذيـاـيستـطيعـأنـُيعِبـَرـ
عّاـبداخلهـبألفاظـمفهومةـوإناـبإشاراتـأوـبراخ،ـوهذاـالراخـوتلكـاإشاراتـ

ـالطفل،ـوماـبداخلهـعبارٌةـعنـحديٍثـنفي. ُيعّرانـلناـعاـيدورـبداخل
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حسبـماـهوـثابتـيـبحوثـعلمـالنفسـوالربية،ـفإنهـقدـُقـِرَرـيـدراساتـ
خاصةـأّنـاأطفالـهمـلغاٌتـخاصةـهم،ـوهيـلغاتـيستخدمونـفيهاـاإشاراِتـأوـ
احروَفـواأصوات،ـوتكونـهذهـغرـمرَتبةـعىـحسبـالرتيبـاللغويـالذيـنعرفه،ـ
حاولونـأنـيعّرواـهاـعاـيدورـبأنفسهمـمنـكامـنفي،ـوقدـأشارـاأشاعرةـإىـهذاـ

ـقرونـمتطاولة. منذ
ـإطاقـاسمـامتكلمـ ـلصحة ـأي: ـبالتكلمــ فالرطـاحقيقيـإذنـلكيـيّتصفـأحٌد
عىـالذاتــ:ـأنـيكونـمّتصفًاـبصفةـنفسية،ـوليسـهوـخروجـاحرفـوالصوت؛ـأنـ
هناكـأمورًاـيرُجـمنهاـاحرفـوالصوت؛ـكامسّجلـوالتلفزيون،ـولكنـاـُيطلقـعليهاـ
صفةـالتكُلم،ـوهناكـمنـاـيرجـمنهـكلـاٌتـبحرفـوصوتـــكالطفلـواأبكمـــإاـ

ـلثبوتـاحديثـالنفسايـها. ـالتكلم؛ ـيطلقـعليهاـصفة أنه
ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ڃ چ چ چ﴾ـ]النساء:ـ64)[.ـهلـيقالـعنـاهـ لـا
ـ»الكام«؟ـأاـجبـ ـاسُمها ـنفسية ـبصفة ـكانـمتصفًا ـإاـإذا ـو»كّلم« ـ»متكلم« ـإنه سبحانه:
ـ ـبناءـعىـامقدماتـالسابقةــ ـأاـيستلزمـذلكــ ـأوـكّلمـموسى؟ ـبأنـاهـمتكّلم ـالقول عندئذ
أنهـجبـأنـيكونـمتصفًاـبصفةـاسمهاـالكام؟ـأنهـلوـصدرـمنهـصوٌتـوحرٌفـفقط،ـ
ـاحرفـوالصوتـعنـبعضـاأشياءـ ـيكونـمتكّلـًاـوذلكـلصدور فاـيلزمـمنـذلكـأن

ـالكام.ـ ـنطلقـعليهاـصفة ـأن دون
فالرطـاحقيقيـلصحةـإطاقـاسمـامتكلمـعىـإحدىـالذوات:ـأنـتكونـمتصفةـ

ـالنفّي.ـ ـالكام بصفة
ولنـرجعـإىـالقاعدةـالتيـانطلقناـمنها:ـاهـعالِـٌمـونحنـعالِـمون،ـواهـقادرـ
ـواهـمتكلمـونحنـ ـليستـكقدرتنا.. ـوقدرته ـاهـليسـكعلِمنا ـولكَنـعْلَم ونحنـقادرون،

ـاهـليسـككامنا.ـ متكلمون،ـولكنـكاَم
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إذاـكانـكاُمنـاـبصوتـوحرف،ـفكامـاهـليسـبصوتـواـحرف،ـإذاـكانـ
الصوتـواحرفـقائَمنـيـذاتنا،ـفليسـالصوتـواحرفـقائمنـيـذاتـاه،ـوإذاـكانـ

ـالنفيـالقائمـيـذاتـاهـحادثًا. ـالنفيـالقائمـيـذاتناـحادثًا،ـفليسـالكاُم الكام
ـنْفسيةـ ـبصفة ـإّنهـمتصٌف ـأي: ـاهـسبحانهـمتكّلم، ـإن بناء عى هذا قال أهل السنة:
هيـالكام،ـولكنـاـيشابهـكاُمهـأّيـكام،ـواـياثلـهذهـالصفَةـأُيـصفةـكامـنفيـ
عندـالبرـواـغرهم؛ـأنـحقيقةـالذاتـاإهيةـوصفاِهاـخالفٌةـلكلـماـعداها؛ـكاـ

قررناه.ـ
الفرقـإذنـبنـقولـامعتزلةـوامجسمةـيـمّلـقيامـالكامـــالذيـهوـمؤَلفـمنـ
حرفـوصوتـــوبنـأهلـالسنةـوامعتزلة:ـأنـامعتزلةـيقولون:ـاـتوجدـصفةـاسُمهاـ

الكام،ـبلـاموجودـهوـفعٌلـللكام،ـوحرواـهذاـالفعلـيـاحرفـوالصوت.
ـيكونـاهـمتكلـًا،ـ ـبناًءـعليها ــ ـُيوجدـصفٌةـهـــهيـالكام ـإنه بيناـقالـأهلـالسنة:

ـالصفةـليسـبحرفـوصوت،ـبلـهيـصفةـنفسيةـه.ـ وهذه
اهـأصواتًاـوحروفًاـ َيْلقـ أْنـ إنهـجَلـشأنهـيمكنـ ـ:ـ نفسهـ الوقتـ ــيـ وقالواـ
وكلـاتـدالًةـعىـبعضـمدلواتـكامهـالنفي،ـولكنـهذهـاأصواتـأوـاأفعالـ

ـاحوادثـبهـجَلـشأنه. ليستـقائمةـبذاتـاهـتعاىـاستحالةـقيام
فاـيوجدـاتفاقـتاٌمـبنـامعتزلةـوأهلـالسنة؛ـأنـامعتزلةـينفونـالصفةـالنفسيةـ

ـالسنةـيثبتوهاـويزيدونـعىـذلك. ـبيناـأهل ـالسنة، ـالكامـعندـأهل التيـهيـأصل
فبعضـأهلـالسنةـيقولون:ـإذاـكانـحاصلـماـيقولهـامعتزلةـهوـأنـاهـيمكنـ
أنـيلقـأصواتًاـدالةـعىـكامهـالنفي،ـفهذاـاـنختلفـمعهمـفيه!ـولكنـالفرقـأهمـ

ـنثبتها. ـالنفسيةـونحن ـالصفة ينفونـهذه
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ـقالوا:ـإنـاحرفـوالصوتـحادثانـ ـأنـامجسمة والفرقـبنـأهلـالسنةـوامجسمة،
قائانـيـاهـتعاى،ـبيناـقالـأهلـالسنةـإنـاحرفـوالصوتـاـيمكنـأنـيكوناـحاّلنـ
ـالصفةـ ـينفونـأصلـهذه ـأنـامجسمة ـوالفرقـالثاي: وقائمنـيـاهـتعاى؛ـأهاـحوادث.

ـبينهمـوبنـامعتزلة.ـ ـاتفاق النفسية؛ـأنـهذاـمُل
وأهلـالسنـةـيقولون:ـإنـالكامـالذيـيتصفـبهـاهـتعاىـصفةـوليستـفعاً،ـ
ـقائمـيـاهـتعاى،ـوفعل؛ـ ـيقولون:ـهيـصفةـوفعلـيـنفسـالوقت:ـصفة؛ـأنه وامجسمة

أنهـصادرـبقدرةـاه؛ـأنـاهـأوجدهـيـذاته.
ـإليهاـيـإثباتـ ـاآنـبعضـالنصوصـالتيـيمكنـااستئناسـهاـوااستناد سنورد
أصلـوجودـالكامـالنفي،ـوسوفـأوردـهناـبعضـاآياتـواأحاديثـالنبويةـالريفة،ـ
ـالشعرـوكلـاتـالعرب؛ـأنـذلكـيكفيـيـهذاـ ـباستحضار ولنـأخوضـيـأصلـاللغة

امقام.ـ
ــيـسورةـامجادلةـقالـتعاى:ـ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہہ ھ ھ﴾ـ]8[.ـهذاـالكام:ـ
ـنفسايـوليسـتفكرًا،ـوقدـوردـيـالتفاسرـ ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ...﴾ـعبارةـعنـقول

أنـاجملة:ـ﴿ڻ ڻ...﴾ـمقولـالقول.ـ
ـوالقولـيـاللغة:ـصنفـمنـأصنافـ ـقول، ـأنه إذنـهناكـيءـيـالنفسـيطلقـعليه

الكام.ـ
ـالنفيـكاٌمـوقوٌلـيـنفسـالوقت. ـالكام ـبعدـقليلـمنـاأحاديثـأن وسندلل
يوسف:ـ﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې  تعاىـيـسورةـ قالـ ــ
ېئ  ۈئۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
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ېئ﴾ـ]77[،ـعبارةـ﴿ۇئ ۇئ ۆئ﴾ـهيـمقولـالقول،ـوهيـالتيـأَرهاـ
ـالعلـاءـكامًاـنفسيًا. ـالنفس،ـفقدـساه ـالكامـهو يوسُفـيـنفسه،ـومنـحيثـإنـمل
وكلمةـ»ُيبِدها«ـالواردةـيـاآيةـالكريمةـهاـمٌلـكبرـيـرحـكامـالطحاوي،ـ
وهو:ـأنـالقرآنـكامـاهـمنهـبدا،ـومعنىـ»بدا«ـظهر،ـ»ومـيبدها«ـتدلـعىـأنـهناكـ
كامًاـيـالنفس،ـلكّنـاإظهارـواإبداءـيكونـبحرفـوصوتـكاـيكونـبخلقـمبارـ

يـالنفسـأوـيـاللوحـامحفوظ.ـ
التعبرـبـ»بدأ«؛ـأنهـُحملـعندئـذـعىـالكامـ أناـنقولـبخطأـ واـيعنيـذلكـ
ـبدايةـ ـله ـالكام ـالنفيـالقديم،ـوهذا احادثـامرَكبـالداّلـعىـبعضـمدلواتـالكام
كاـاـيفى،ـوكلمةـمنهـ»بدأ«ـأي:ـتكوينًاـوإحداثًا،ـباـمدخليةـمنـأحدـواـبكسبـ
منـامخلوقات،ـفإنـاهـتعاىـخالـُقـكامـميعـامخلوقات،ـولكنـيُلقهاـهم؛ـأهمـ
يكسبوها،ـفُيوجدهاـيـأنفسهمـعىـسبيلـالكسب،ـفيكونـخلُقهـلكامـامخلوقاتـ
ـباـمدخليةـمنهم،ـولذلكـُينسبـ ـعىـكسبـامخلوقات،ـاـابتداًء احادثـامؤّلفـمتوّقفًا
ـفقولـ ـالنفي، ـبلـمنـجهةـكونهـداّاـعىـكامهم ـإليهم،ـاـمنـحيثـخلقه، ـالكاُم هذا
الطحاوي:ـ»منهـبدأ«ـأي:ـأنهـداٌلـعىـكامهـالنفي؛ـكاـقلنا،ـفنظُمهـبإرادةـاهـتعاىـ

ـالنفي.ـ ـالكام وقدرته،ـوهوـمعوٌلـلكيـيدَلـعى
اأعراف:ـ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى  تعاىـيـسورةـ قالـ ــ

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴾ـ]205[.
امرادـمنـ»الذكرـيـالنفس«:ـأنـجريـالذكرـيـنفسك،ـ﴿ې ې﴾ـأي:ـ

أثناءـذكركـاهـيـنفسكـجُبـأنـتكونـمتّرعًاـوخائفًا.
ثمـقال:ـ﴿ى ى ائ ائ﴾ـأي:ـذكـٌرـبينكـوبنـنفسكـبحيثـاـيسمُعهـ

ـالذكر. إاـجارك...ـهذهـمرتبةـثانيةـمن
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ـالنفسـذكٌرـأيضًا،ـواـمعنىـ ـالذكرـيكونـباجهرـفقط؟ـبلـإنـماـي ـاه:ـإن مـيقل

ـإاـبالكام.ـ للذكر
ـاهَـوُيعلونـأصواهمـقالـهم:ـ»أربعواـ ـيذكرون وحنـمّرـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـعىـقوم
ـالبخاريـيـ»صحيحه«ـ ـاإمام ـفإنكمـاـتدعونـأصَمـواـغائبًا«،ـكاـرواه عىـأنفسكم؛
عنـأيـموسىـريـاهـعنهـقال:ـكناـمعـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيـسفٍر،ـفكنّاـإذاـعَلْوناـكّرنا،ـفقالـ
النبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أها الناس، أربعوا عى أنفسكم؛ فإنكم ا َتـْدعوَن أصَم وا غائباً،ـولكْنـ
َتْدعوَنـسميعًاـبصرًا«.ـثّمـأتىـعَيـوأنا أقول ي نفي: ا حوَل وا قّوَة إا باه،ـفقال:ـ
»ياـعبَدـاهـبنـقيٍس،ـُقْل:ـاـحوَلـواـقّوَةـإاـباه؛ـفإهاـكنٌزـمنـكنوزـاجنّة«،ـأوـقال:ـ

»أاـأدُلكـعىـكلمةـهيـكنٌزـمنـكنوزـاجنّة؟ـاـحوَلـواـقّوَةـإاـباه«))).
ـالنسائيـبسندهـقال:ـعنـأيـعثمـان:ـحدثنيـأبوـموسىـقال:ـكناـ ـاإمام ويـرواية
معـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيـسفر،ـفأشـرفـالناسـعىـواٍد،ـفجهروا بالتكبيـر والتهليل:ـاهـ
أكر،ـاـإلهـإاـاه.ـورفعـعاصمـصوتهـفقالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أربعواـعىـأنفسكم؛ـإنـالذيـ

تدعونـليسـبأصّم؛ـإنهـسميعـقريب،ـإنهـمعكم«ـأعادهاـثاثـمرات)2).
ويبدوـمنـاحديثـأهمـبالغواـيـرفعـأصواهم،ـولذلكـمـيأِتـاأمُرـمنـالنبيـ
عليهـالصاةـوالسامـبأنـيذكرواـاهـتعاىـيـأنفسهمـفقط،ـأوـأنـاـجهروا،ـبلـقال:ـ
ُيفَهمـذلكـ »أربعواـعىـأنفسكم«،ـأي:ـاـُترهقواـأنفسكمـبالدعاءـبرفعـاأصوات،ـ

تعليلهـبعد.ـ
وتوجدـآياٌتـأخرىـيـالقرآنـتدُلـعىـالذكرـالنفّي:

ـآلـعمران:ـ﴿ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ  *ـقالـاهـتعاىـيـسورة

)))ـكتابـالدعوات،ـبابـالدعاءـإذاـعاـعقبه،ـ))602(.ـ

)2)ـ»السننـالكرى«،ـكتابـعملـاليومـوالليلة،ـبابـماـيقولـإذاـأرفـعىـواد،ـ)0296)).
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گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾ـ])4[ـيأمرهـأنـ
يذكرـرَبهـكثرًا،ـوهوـمنوٌعـعنـالكامـبحرفـوصوت،ـفكيفـيذكرـرّبهـتعاىـإذاـمـ

يوجدـكاٌمـنفيـله.
ـالكامـ ـيدلـعىـأن ـالكام،ـوهذا ـأنهـمن ـيدُلـعى ـالكام ـالرمزـمن ـاستثناء ـإَن ثم
فتخصيصهمـ النحاُةـ أماـ اللغوين،ـ ُمعتمدـ هوـ كاـ واحرف،ـ الصوتـ غرـ ُيطلقـعىـ
الكامـباللفظـاصطاٌحـهمـمناسٌبـلعلمـالنحو،ـواـمشاّحةـيـااصطاح،ـاـيدُلـ
ــكاـيتوّهمـبعضـالناســـعىـأنهـاـكاَمـإاـباللفظ،ـأي:ـباحرفـوالصوت،ـواـ
يصحـبعدـذلكـااحتجاجـباصطاحـخاصـللنحاةـلرورةـموضوعـدرسهم،ـعىـ

ـبه.ـ ـاللغةـكاـقدـيفعلـبعضهم،ـوخصيصـالعاِم مفهومـعاٍمـسائغـي
ـيقولون:ـ ـامسألة، ـالسنةـيـهذه وقدـذكرـالعلاءـهذهـاآيات؛ـأنـَمنـخالفـأهَل ـ
ليسـلأشاعرةـيـإثباتـالكامـالنفيـإاـبيٌتـمنـالشعرـلأخطل،ـوهوـنصـراٌي،ـ
النصارىـيـكلمةـاهـباـهوـباطل)))،ـفتابعهمـاأشاعرةـيـ ويقولون:ـوقدـتكلمتـ

ـانظرـمثًا:ـ (((

قالـابنـتيمية:ـ»فالنصارىـتتكلمـباـعلمـفكانـكامهمـمتناقضًاـومـحصلـهمـقولـمعقولـ ـ
كذلكـمنـتكلمـيـكامـاهـباـعلمـكانـكامهـمتناقضًاـومـحصلـلهـقولـيعقلـوهذاـكانـماـ
يشنعـبهـعىـهؤاءـأهمـاحتجواـيـأصلـدينهمـومعرفةـحقيقةـالكامـكامـاهـوكامـميعـ

ـاأخطل:ـ ـيقالـله ـنراي ـبقولـشاعر اخلق
وإنا الفؤاِدـ لـفيـ الكـامـ ُجعلـاللساُنـعىـالفؤادـدلياإَنـ

ـليسـمنـشعرهـوبتقديرـأنـيكونـمنـشعرهـفاحقائقـالعقليةـأوـمسمىـلفظـ وقدـقالـطائفة:ـإنـهذا ـ
الكامـالذىـيتكلمـبهـميعـبنيـآدمـاـيرجعـفيهـإىـقولـألفـشاعرـفاضلـدعـأنـيكونـشاعرًاـ
نرانيًاـاسمهـاأخطلـوالنصارىـقدـعرفـأهمـيتكلمونـيـكلمةـاهـباـهوـباطل«.ـاهــ]كتبـ
ورسائلـوفتاوىـشيخـاإسامـابنـتيمية،ـأمدـعبدـاحليمـبنـتيميةـاحرايـأبوـالعباس،ـت:ـ
728،ـ)6:ـ296(ـمكتبةـابنـتيمية،ـط2،ـت:ـعبدـالرمنـبنـممدـبنـقاسمـالعاصميـالنجدي[ـ=
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ـالنصارى!ـوبيتـاأخطلـهو: أعظمـمسـألةـضّلـها

ـدلياإَنـالكامـلفــيـالفؤاِدـوإنا ُجعلـاللساُنـعىـالفؤاد
وهذاـالبيتـبحثُتـعنهـيـ»ديوانـاأخطل«ـفلمـأجده،ـولكنـمنـامعروفـأّنـ
ـليستـموجودةـيـدواوينهم،ـوهذاـاـيستلزمـ ـأبياَتـشعٍر،ـولكنها ـنظموا أكثرـمنـشاعر

ـليستـهم.ـ أها
نقول:ـإنـهذاـدليلـعىـإثباتـالكامـالنفي،ـوأماـكونـالقائلـنرانيًا،ـفهذاـ
ـاللغةـ ـبشعرهمـي ـالذينـحتُج ـللغتهم،ـفهوـعرٌيـمن ـامحتّج ـالشعراء ـلكونهـمن اـيُر؛
والنحو،ـوااحتجاجـاـيكونـبعقيدتهـالباطلةـيـالكامـواـيـامسيح،ـوقدـكانـيـ
ـيبطلـذلكـااحتجاجـبكامهم،ـوبعدـفإنناـ العربـالذينـحتجـبكامهمـمركون،ـوم
اـنحتجـهذاـالبيتـإاـعىـإطاقـاسِمـالكامـعىـماـيـالنفس،ـوهذاـاإطاقـَقبَِلهـ
العلـاءـالذينـسمعواـهذاـالبيت،ـوَقبَِلهـاللغويونـوالبلغاءـالذينـسمعواـهذاـالبيت،ـ

فإطاُقـاسُمـ»الكام«ـعىـماـيـالنفســـإذنـــصحيٌحـلغة.ـ
وأماـكونهـشعرًاـفاـيقدحـيـااحتجاجـبه،ـبلـإنهـُيَقِويـذلك؛ـأنـشأَنـالشعرـ
ـالبيتـمرفوضًاـمنـحيثـامعنى،ـلرَدهـالعلاء.ـ ااشتهارـوكثرةـتعُرضهـللنقد،ـولوـكانـهذا
وشأنـالشاعرـااحتجاجـباأقوالـامشهورةـامؤّثرةـيـالنفوس،ـفلوـمـيكنـمنـ

ـالشاعر.ـ ـالنفسـلـّاـتوكأـعليهـهذا ـالذيـي ـالكامـهو امعلومـأنـحقيقة

وقالـأيضًاـيـمموعـالرسائلـ)7:ـ39)(:ـ»فمنـاحتاجـإىـأنـيعرفـمسمىـ»الكام«ـيـلغةـ ـ=
العربـوالفرسـوالرومـوالركـوسائرـأجنـاسـبنيـآدمـبقولـشاعرـفإنهـمنـأبعدـالناسـعنـ
ـالقدماءـوهوـنرايـكافرـمثلثـواسمهـ معرفةـطرقـالعلمـثمـهوـمنـامولدينـوليسـمنـالشعراء
ـأخطؤواـيـمسمىـالكامـفجعلواـ اأخطلـواخطلـفسادـيـالكامـوهوـنرايـوالنصارىـقد

ـاهـ. ـاه«. ـنفسـكلمة ـبنفسهـهو ـالقائم امسيح
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ـاأشاعرةـوضلوا. ـاه(ـفتبعهم ـالنصارىـإناـأخطؤواـيـ)كلمة وأماـقوهم:ـإن

فاجواب:ـهذاـغلط،ـبلـغلُطهمـليسـيـقوهم:ـإَنـامسيحـكلمةـاه؛ـأنـهذاـ
وردـيـالقرآن،ـفقالـتعاى:ـ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ـبلـغلطواـلـاـ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ﴾ـ]آلـعمران:ـ45[،
ادعواـأنـامسيحـعليهـالسامـابُنـاهـتعاى،ـوبعضهمـقال:ـهوـاه،ـهذاـهوـجهةـغلطـ
النصارى،ـوليسـيـقوهم:ـإنـامسيحـابُنـمريمـكلمةـمنـاه،ـومـيتبعهمـاأشاعرُةـواـ

أحٌدـمنـأهلـاإسامـيـهذهـالعقائدـالفاسدة.
أكابرـ كتبـ واإلزاماتـيـ ااهاماتـ هذهـ نرىـ عندماـ نـتعجبـ فإنناـ ولذلكـ
ـبعُضهمـ ـُيكّفر ـبل ـالكفَر، ـلـمنـيالفهم ـينسبون ـتراهم ـامتقّدمنـوامتأخرين، التيمّيةـمن

باـوجهـحق،ـوُيلزمونـهمـخالفيهمـبأموٍرـيرحـهؤاءـبخافها،ـواـُيلّوحون.
ـالنفيـووافقواـ ـالكاَم ـأثبتوا ـاأحنافـالذين ـالـاتريدية ـالسادة ـقوُل وكذلكـهو

ـامعتزلة.ـ ـيوافقوا اأشاعرَةـوم
اأدلة عى إثبات الكام النفي من احديث:

وردتـشواهُدـمنـاحديثـالنبويـالشـريفـتدُلـعىـإثباتـالكامـالنفي،ـ
ـبعضها:ـ ـنذكرـهنا والقولـواحديثـالنفيـأيضًا،

*ـروىـالطرايـيـقصةـسلـانـالفاريـــوهوـحديثـطويلـــحنـخرجـمنـ
بادهـوالتـقىـببعضـالرهبان،ـويـهذاـاحديثـقال:ـفرجعتـإىـمنزلنا،ـفقالـيـمثلـ
ماـقالـيـأولـمرة:ـهذاـخبزـوأدم،ـفكلـمنهـإذاـغريت،ـوصمـإذاـنشطت،ـوصلـماـبداـ
لك،ـونمـإذاـكسلت،ـثمـدخلـيـصاته،ـفلمـيلتفتـإّيـومـيكّلمنيـإىـاأحدـاآخر،ـ
فأخذي غٌم وحّدثت نفيـبالفرار،ـثمـدخلـيـصاته،ـفقلت:ـأصرـأحدينـأوـثاثة.
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ـالتفكر.ـ ـبعد ـتفكرـبلـيكون وحديثـالنفسـليسـمّرد

ـالنبوةـمثَلـبيضةـاحامة،ـفأسلمت،ـثمـقلُتـ وفيه:ـفنظرُتـبنـكتفيه،ـفرأيُتـخاتَم
ـالنصارى؟ـقال:ـ»اـخرـفيهم«.ـقال:ـوكنتـأحُبهمـ ـاه،ـأُيـقوم لهـذاتـيوم:ـياـرسول
حبًاـشديدًا؛ـلِـاـرأيُتـمنـاجتهادهم،ـثمـإيـسألتهـأيضًاـبعدـأيام:ـأُيـقومـالنصارى؟«ـ
قال:ـ»اـخَرـفيهمـواـفيمنـحبهم«.ـقال:ـقلُت ي نفي:ـفأنا واه أحبهم،...ـفقعدُتـ
يـالبيتـفجاءيـالرسوُلـذاتـيوم،ـفقال:ـياـسلـانـأِجب،ـقلت:ـَمن؟ـقال:ـ»رسوَلـ
ـأنـاذهبـحتىـأحَقك...ـوأنا أحّدث نفي  ـنعم، ـقلُت: ـقلُت:ـهذاـماـكنتـأحزن. اه«.

أن لو ذهب أفّر))).
ـأستشهدـ وهذاـحديثـطويلـولكنـفيهـدااٌتـعىـإثباتـاحديثـالنفي،ـوأنا

ـالنفيـمعروفـوشائعـلدىـالعرب. ـالكام ـالروايات؛ـللتدليلـعىـأن هذه
*ـويـ»سننـالبيهقي«:ـحنـذهبـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـليقيـحاجتهـيـواٍدـوأخذـمعهـ
ـفانقادتـمعهـ ـبإذنـاهـتعاى«، ـللشجرة:ـ»انقاديـعَي ـالرسوُل ـفقال جابرًاـريـاهـعنه،

ـلفتة)2).ـ كالبعر...ـقالـجابر:ـفجلسُت أحّدث نفي،ـفحانتـمني
*ـوروىـالبيهقيـيـ»سننهـالكرى«:ـعنـابنـعمر،ـوقالـفيه:ـقالـعمُرـلزيد:ـ
إيـزّوجتـابنيـوأنا أحّدث نفي أن أصنع به خرًا،ـفمـاتـقبلـذلك،ـومـيفرضـ

للجارية)3).ـ
ـبنـالعربـوامسلمن. إذنـكلمةـ»احديثـالنفي«ـساريةـشائعة

)))ـ»امعجمـالكبر«ـ)6:ـ)24(ـ)0))6).

)2)ـكتابـالطهارة،ـبابـااستتارـعندـقضاءـاحاجة،ـ)457(،ـمنـحديثـجابرـبنـعبدـاهـريـاهـ

عنه.
)3)ـكتابـالصداق،ـبابـمنـقال:ـاـصداقـها،ـ)4805)).
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*ـويـحديثـالسقيفة:ـ)حديثـمبايعةـأيـبكرـريـاهـتعاىـعنه(ـيـروايةـ
اإمامـالبخاريـعنـابنـعباس،ـفيهاـقولـعمر:ـلـاـسكتـخطيُبـاأنصار،ـأردتـ
أنـأتكّلم وكنُت قد زّورُت مقالًة أعجبتني، أردُتـأنـأقّدمهاـبنـيديـأيـبكر،ـوكنتـ
أداريـمنهـبعضـاحّدة،ـفلـاـأردُتـأنـأتكلمـقالـأبوـبكر:ـعىـِرْسلك،ـفكرهُتـأنـ
أغضبه،ـفتكّلمـأبوـبكر،ـفكانـهوـأحلَمـمنيـوأوقر، واه ما ترك من كلمة أعجبتني ي 

تزويري،ـإاـقالـيـبدهتهـمثلها،ـأوـأفضلـمنها))).
ـزّور:ـحَسَنـيـنفسهـمقالة.

وماـزَورهـيـنفسهـهوـكلاٌت؛ـأنهـيقول:ـإنـماـقالهـبعدـذلكـأبوـبكرـكانـعنـ
ماـزّورهـيـنفسهـأوـأحسنـمنه،ـوماـقالـأبوـبكرـإاـكامًا؛ـفاحديثـالنفيـكاٌمـإذن.
*ـويـ»مسندـأيـيعى«:ـحدثناـإبراهيمـبنـممدـبنـسعدـقال:ـحدثنيـوالديـ
ممد:ـعنـأبيهـسعدـقال:ـمررتـبعثانـبنـعفانـيـامسجدـفسّلمُتـعليه،ـفمأـعينيهـ
ـامؤمننـ ـأمر ـيا ـبنـاخطابـفقلُت: ـامؤمننـعمر ـالساَمـعَي،ـفأتيتـأمَر ـيرد ـثمـم مني،
هلـحدثـيـاإسامـيء؟ـقال:ـوماـذاك؟ـقلُت:ـا،ـإاـأيـمررتـبعثاَنـآنفًاـيـ
ـاىـعثاَن،ـ ـفأرسلـعمُر ـقال: ـيرّدـعيـالسام، ـفمأـعينيهـمنيـثمـم امسجدـفسّلمُتـعليه
فدعاهـفقال:ـماـيمنعكـأنـتكونـرددَتـعىـأخيكـالسام؟ـقالـعثمـان:ـماـفعلُت!ـ
قالـسعد:ـقلُت:ـبى!ـقال:ـحتىـحلفـوحلفُت،ـقال:ـثمـإنـعثانـذكر،ـفقال:ـبى،ـ
فأستغفرـاهـوأتوبـاليه،ـإنكـمررتـيـآنفًاـوأنا أحّدث نفي بكلمة سمعُتـها من 
رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص، ا واه ما ذكرُها قُط إا تغشى بري وقلبي غشاوة،ـفقالـسعٌد:ـفأناـ
ـاهـ ـأعراٌيـفشغله،ـثمـقامـرسوُل ـأوَلـدعوة،ـثمـجاء ـإنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـذكرـلنا ُأنبئكـها!
ملسو هيلع هللا ىلصـفاتبعُته،ـفلـاـأشفقُتـأنـيسبقنيـاىـمنزله،ـفربُتـبقدميـاأرض،ـفالتفتـإّيـ

)))ـكتابـاحدود،ـبابـرجمـاحبىـمنـالزناـإذاـأحصنت،ـ)6830).
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ـاه،ـقالـ»َفَمْه؟«ـ ـياـرسول ـنعم ـإسحاق؟«ـقال:ـقلُت: ـأبو رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـفقال:ـ»منـهذا
قال:ـقلُت:ـواـواه،ـإاـأنَكـذكرَتـلناـأولـدعوة،ـثمـجاءـهذاـاأعراي،ـفقال:ـ»نعم،ـ
دعوة ذي النون: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ـ]اأنبياء:ـ87[ـ

فإنهـمـيدُعـهاـمسلٌمـرَبهـيـيءـقُطـإاـاستجابـله«))).
وهذاـنٌصـآخُرـعىـأنـحديثـالنفسـيكونـبالكام.ـ

فإذاـقلنا:ـإنـالكامـاـُيشرطـفيهـأنـيكونـبصوتـوحرفـكاـيـحالـالصبي،ـ
فُيعرفـمنـذلكـأنـاحديثـالنفيـكاٌمـاـُيشرطـفيهـصوت.

ويـ»مسندـأمد«:ـعنـابنـعباسـقال:ـجاءـرجٌلـإىـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـفقال:ـياـرسولـ
اه،ـإيـأحّدثـنفيـباليءـَأْنـأخَرـمنـالساءـأحُبـإَيـمنـأنـأتكلمـبهـقال:ـفقالـ

النبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»اهـأكر،ـاهـأكر،ـاهـأكر،ـاحمدـهـالذيـرّدـكيَدهـإىـالوسوسة«)2).
ـاحديثـفيهـإثباٌتـحديثـالنفس،ـوأنـماـفيهـُيسّمىـكامًا. فهذا

ـإيـأحّدثـ ـاه، ـياـرسول ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـفقال: ـإى وفيه:ـعنـأيـهريرةـقال:ـجاءـرجل
نفيـباحديثـَأْنـأخّرـمنـالسمـاءـأحُبـإَيـمنـأنـأتكّلمـبه،ـقال:ـ»ذلكـريحـ

اإيان«)3).
*ـوروىـالبخاريـعنـأيـهريرةـريـاهـتعاىـعنهـقال:ـقالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»يقولـ
ـإذاـذكري،ـفإنـذكريـيـنفسهـذكرتهـيـنفي،ـ ـأناـعندـظنـعبديـي،ـوأناـمعه اهـتعاى:
وإنـذكريـيـمٍأـذكرتهـيـمٍأـخرـمنهم،ـوإنـتقّربـإيـشبـرًاـتقـّربُتـإليهـذراعًا،ـ

)))ـ)772(،ـ)2:ـ0))).

)2)ـ)2097(،ـ)4:ـ0)).

)3)ـأخرجهـأمدـيـ»مسنده«،ـ)56)9(،ـ)5):ـ79).



ـــ567 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
وإنـتقربـإيـذراعًاـتقربُتـإليهـباعًا،ـوإنـأتايـيميـأتيتهـهرولة«))).

والِذكُرـعبارةـعنـكام،ـكاـهوـظاهٌر،ـوقدـُأطلقـ»الِذكر«ـهناـعىـماـيـالنفس،ـ
ـاحديثـواضحٌةـعىـإثباتـأنـهناكـكامًاـنفسيًا.ـ وعىـماـهوـللغر،ـودالة

ونحنـقدـاقترناـعىـاأدلةـالواضحة،ـأماـاأدلةـالتيـفيهاـغوٌصـوعمٌقـفابتعدناـ
عنها.ـ

فيتبنـلنا:ـأنـالقاعدةـالتيـاعتمدـعليهاـامعتـزلُةـوامجسمةـــوهيـقوهم:ـ»اـ
يوجدـكامـإاـبحرفـوصوت«ـــأبطلهاـأهُلـالسنةـباأدلةـاـتعنُـتًاـوتعصبًاـواّدعاًءـ

ـالبعض. ـيتوّهم كا
فامتكلمـاـيقالـله:ـإنهـمتكلم؛ـإاـإذاـكانـمتصفًاـبصفةـالكام،ـوهذهـالصفةـ
ـالذيـتسمعونه،ـوالذيـ ـالكام ـفهذا ـالواحُدـمنـالناس، ـتكلم ـإذا قائمٌةـيـنفسـامتكلم،

هوـمتألفـمنـحرفـوصوت،ـلهـبداية.
ـالذيـهوـحرفـوصوتـ ـالكام ـوامعتزلةـعىـأّن ـبنـأهلـالسنة وااتفاقـحاصٌل
ـامعتزلةـ ـلنفي ـبذاتـاهـحادٌث.ـواـوجه ـيكونـقائًا ـأن ـينفون ـالسنة ـأهل حادث،ـولكَن
وامجّسمةـلكونـاهـمتكلـًاـبصفةـهيـصفةـالكامـائقةـبذاته،ـولكنهاـليستـبحرفـ

وصوت،ـأماـاحرُفـوالصوتـفااتفاقـحاصٌلـعىـأنـالكامـهاـحادث.
قول الطحاوي: )منه بدا(

قالـالعامةـاأصفهايـيـ»امفردات«:ـ»بداـاليءـَبْدوًاـوَبداًءـأي:ـظهرـظهورًاـ
بّيـنًا،ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ﴾ـ]الزمر:ـ47[،ـ﴿ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ﴾ـ]الزمر:ـ48[،ـ﴿ہ ہ ہ﴾ـ]طه:ـ)2)[«.

)))ـكتابـالتوحيد،ـبابـقولـاهـتعاى:ـ﴿ۆئ ۈئ ۈئ﴾ـ]آلـعمران:ـ28[،ـ)6970(.ـ

ورواهـمسلمـيـ»صحيحه«ـأيضًاـ)2675). ـ
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واعلمـأنـمعنىـ»بدا«ـغرـمعنىـ»بدأ«،ـفـ»بدأ«؛ـكمـاـقالـاأصفهاي:ـ»بدأتـ
بكذاـوأبدأتـوابتدأتـأي:ـقّدمت،ـوالبدءـواإبداء:ـتقديُمـاليءـعىـغرهـربًاـمنـ

ـقالـتعاى:ـ﴿ھ ھ ھ ھ ے﴾ـ]السجدة:ـ7[،ـوقالـتعاى:ـ﴿ڀ ڀ     التقديم،
ٺ﴾ـ]يونس:ـ34[،ـ﴿ـۈئ ۈئ ېئ﴾ـ]اأعراف:ـ29[،ـومبدأـاليء:ـهوـالذيـ
ـإلخ«. ـالبابـوالرير... ـواخشبـمبدأ ـالكام، ـمبدأ ـفاحروُف ـيكون، منهـيركبـأوـمنه
ـبينها،ـفـ»بدا«ـ ـبدأ«.ـويوجدـفرٌق ـبقوهم:ـ»منه ـبدا« وكثرًاـماـيلتبسـقوهم:ـ»منه
ــباـمزـــتعني:ـمطلقـالظهورـأمر،ـوظهورـأمرـحتملـأنهـكانـموجودًا،ـولكنهـظهرـ

ـأنـكانـخافيًاـعليه. ـبعد للغر
وأماـ»بدأـاليء«،ـفمعناه:ـإنـوجودهـكانـبعدـكونهـغَرـموجود.ـ

وهذاـالكامـيدُلـدالةـظاهرةـعىـأنـكامـاهـتعاىـقديٌمـاـبدايةـله،ـولكنـ
ـامعنى؛ـ ـفاحرصـعىـأنـتتفّهمـهذا ـاليءـغرـنفسـاليء، ظهوَرهـهوـامحَدث،ـوظهوُر

ـاإشارةـحُلـكثرًاـمنـإشكااتـامجسمة. فإّنـهذه
ـقدـاـيكونـمسترًا؛ـأنهـاـيكونـلهـوجوٌدـ ـالذيـ»يبدأ« ـبدأ؟ ـأم ـبدا ـالكاُم نقول:
بخافـ»يبدو«.ـ»بدا«ـمعناها:ـ»ظَهـر«،ـأاـيمكنـأنـيظهرـالكاُمـلغرـامتكلمـبعدةـ
أساليَب،ـكأنـتكتبـيـلوح،ـهذاـالذيـكتبَتهـيـاللوحـكاٌمـلك؛ـأنهـمعِرـعنـالكامـ

ـباإحاءـوالتلميح. ـالكام ـأنـيبدوـهذا احاصلـيـنفسك،ـويمكن
احاصل:ـأنـماـكانـمنـالكامـيـالنفس،ـفإنـامتكلمـيمكنـأنـُيوصلهـلغرهـ
ـبقراءةـهذاـ ـيأمر ـثم ـالكامـيـلوحـمعن، ـأنـيكتبـهذا ـأو ـمبارة، ـاإحاء ـأساليب: بعدة

ـباإشارات...ـإلخ. اللوح،ـويمكنـأنـيظهرهـلغره
واستنادًاـإىـقولـامجسمةـالذيـقالواـفيه:ـإنـكامـاهـبصوتـوحرف،ـوهوـ
ـيعود،ـوكلمةـ»خرج«ـموافقةـ ـبدأ،ـومنهـخرج،ـوإليه ـالقرآنـمنه ـإن ـيقولون: ـفهم حادث،
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لـ»بدأ«،ـوكٌلـمنهاـمـيردـيـالكتابـمطلقًاـواـيـالسنةـبسندـصحيح،ـنعمـرويـعنـ
ـإاـامعنىـالصحيحـمنها،ـونحملهاـماـ ـفيها،ـولكناـاـنلتزم ـفيهاـما بعضـالسلفـبأسانيد

ـباحقـوالصواب.ـ ـبمكانتهم،ـوإاـرددناهاـومسكنا أمكنناـعىـمعانـائقة
فمنـملةـماـوردـمنـرواياتـعنـرسولـاهـعليهـالصاةـوالسامـأنـالقرآنـ
منـاهـبدأ،ـماـذكرهـاإمامـابنـأيـحاتمـالبستيـيـامجروحن،ـقال:ـ»ممدـبنـحيىـ
ابنـرزينـمنـأهلـامصيصةـدجالـيضعـاحديثـاـحلـذكرهـيـالكتبـإاـعىـسبيلـ
القدحـفيهـروىـعنـعثانـبنـعمرـبنـفارسـعنـكهمسـبنـاحسنـعنـاحسنـعنـ
أنسـبنـمالكـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـكلـماـيـالساواتـوماـيـاأرضـوماـبينهاـ
فهوـخلوقـغرـاهـوالقرآنـوذلكـأنهـمنهـبدأـوإليهـيعودـوجيءـأقوامـمنـأمتيـيقولونـ
القرآنـخلوقـفمنـقالـمنهمـفقدـكفرـباهـالعظيمـوطلقتـامرأتهـمنـساعتهـأنهـاـ
ينبغيـأنـيتكونـمؤمنةـحتـكافرـإاـأنـتكونـسبقتهـبالقولـأخرناهـممدـبنـامسيبـ
ـقالـاخطيبـ ـبنـفارس)))«، ـبنـحيىـبنـرزينـقالـحدثناـعثانـبنـعمر قالـحدثناـممد

البغدادي)2):ـ»ابنـرزينـذاهبـاحديث«.
ومنهـماـرواهـاأصبهايـيـأخبارـأصبهانـعنـأيـهريرةـقال:ـكناـعندـرسولـاهـ
ملسو هيلع هللا ىلصـنتحدثـأوـحدثناـإذـقامـمستوفزًاـفقال:ـ»ياـبالـنادـيـالناس«،ـفنادىـبالـيـ
الناسـفاجتمعـإليهـامهاجرونـواأنصار،ـفصعدـامنر،ـفحمدـاهـوأثنىـعليهـثمـقال:ـ
»أهاـالناسـإنـكلـيءـدونـاهـخلوقـإاـالقرآن؛ـفإنهـكامهـوتنزيله،ـوعلمهـمنهـبدأـ
وإليهـيعود«،ـثمـنـزلـفقالوا:ـياـرسولـاهـخفتـعلينا؟ـقال:ـ»اللهمـا،ـولكنـقومًاـ

)))ـامجروحنـمنـامحدثنـوالضعفاءـوامروكن،ـاإمامـممدـبنـحبانـبنـأمدـبنـأيـحاتمـ

التميميـالبستي،ـت:ـ354هـ،ـ)2:ـ2)3(،ـدارـالوعيـــحلبـــ396)هـ،ـط)،ـت:ـممودـ
إبراهيمـزايد.

)2)ـيـتاريخـبغدادـ)3):ـ)4)).
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يأتونـبعدكمـيزعمونـأنـالقرآنـخلوق،ـيكذبونـعىـاهـومنـكذبـعىـاهـفهوـيـ

ـابنـهيعة،ـقالـفيهـأبوـزكرياـحيىـبنـمعن:ـ»ليسـبيء«. النار«)))،ـوفيه
ـ»منهـخرج«،ـوكأنـذلكـلفظـثابتـبالكتابـوالسنةـ ـتيميةـيّرـعىـأنـيقول: وابُن
الصحيحة،ـبصورةـاـتقبلـإاـامعنىـالذيـيريده،ـويتمسكـأيضًاـبعبارةـمنهـبداـأوـبدأـ
ـالصحيحة،ـفاـبدـ ـالكتابـوالسنة ـيردـي ـإنـكلـماـم ـنحن،ـفنقول: ـأما ـنفسها، بالطريقة
ـالقطعيةـ ـاأدلة ـيقبله ـإاـما ـفيه،ـونقدهـعىـاأسسـالسليمة،ـواـنلتزم ـالنظر منـمراجعة
ـأمكن،ـ ـباحق،ـما ـيليق ـالسلفـبا ـنفرـكامـمنـسبقـمن النقليةـوالعقلية،ـولذلكـفإننا
وإاـفاـيلزمناـقبوله،ـفامرجعـعندناـهوـالكتاـبـوالسنةـواأدلةـالصحيحة،ـاـمردـ
قولـالسلفـأوـاخلف.ـولذلكـفقدـفرناـعبارةـ»منهـخرج«ـأوـخرجـمنه،ـوعبارةـبداـ

أوـبدأـباـرأيتـوسرى.ـ
وعىـذلكـجرىـابنـأيـالعزـيـ»شـرحه«ـفقدـقالـيـأثـناءـذكرـامذاهبـيـ
كامـاه:ـ»تاسعهاـأنهـتعاىـمـيزلـمتكلًاـإذاـشاءـومتىـشاءـوكيفـشاء،ـوهوـيتكلمـ
بصوتـيسمع،ـوأنـنوعـالكامـقديم،ـوإنـمـيكنـالصوتـامعنـقديًا،ـوهذاـامأثورـ
ـيتكلمـ ـيزل ـفإنهـم ـاهـتعاىـاـيتناهى، ـأيضًا:ـ»وكام ـاحديثـوالسنة«)2)،ـوقال عنـأئمة
باـشاءـإذاـشاءـكيفـشاء،ـواـيزالـكذلك«)3).ـاهـ.ـخالفًاـماـيريدهـاإمامـالطحاويـ
نفُسه،ـفكلـذلكـمبنٌيـعندهمـعىـُحلولـاحوادثـيـالذاتـاإهية،ـوقدـبيناـفيمـاـ
سبقـأنـاإمامـالطحاويـينفيـقيامـاحوادثـبالذاتـاإهية.ـوهوـاأمرـالذيـيريدهـ
ابنـأيـالعزـبقوله:ـ»وإنـمـيكنـالصوتـامعنـقديًا«ـيعنيـإنـالصوتـامعنـحادث،ـ

)))ـأخبارـأصبهان،ـأبوـنعيمـأمدـبنـعبدـاهـبنـأمدـبنـإسحاقـبنـموسىـبنـمهرانـاأصبهايـ

)ت:ـ430هـ(،ـ)7:ـ))4).
)2)ـانظرـ»الروحـالوفيةـعىـالعقيدةـالطحاوية«،ـرحـابنـأيـالعزـ)):ـ322(.ـ

)3)ـ»الروحـالوفية«،ـرحـابنـأيـالعزـ)):ـ334).
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ـبحيثـ ـيبقىـقائًاـيـذاتـاه، ـقائمـبذاتـاه،ـواـندريـبعدـذلكـهلـبعدـحدوثه ولكنه
اـتفنىـكلاتهـاحادثةـالقائمةـبذاته،ـأمـتفنى،ـوتزول،ـوبذلكـتكونـبعضـصفاتـاهـ

ـفليتأمل! ـأيضًا؟ ـفانية حادثةـزائلة
هلـكانـاحرُفـوالصوتـامَعَينانـموجوَدينـقبلـأنـُحِدثهاـاهـعزـوجّل؟

ينبغيـأنـيقولوا:ـا،ـمـيكوناـموجوَدين!ـفاحرفـوالصوتـُوجداـبعدـأنـمـ
يكوناـموجودين،ـأهاـحادثان،ـفاـيوجدـكامـمعنـقديمـهـتعىـعندهم،ـفهاـبدأـ

وجودماـيـذاتـاهـاـيـذاتـغرها،ـعىـسبيلـاحديث،ـومنهاـخرجا.ـ
امعارونـفقالـممدـخليلـهراسـيـرحـ وتبعهمـعىـذلكـراحـكتبهمـ
ـنزاعًاـكبرًا،ـ ـامسألة ـالناسـحولـهذه ـتنازع ـالكام:ـ»وقد الواسطيةـعندـكامهـعىـصفة
متكلم:ـخالقـ إنـمعنىـ منه،ـوقال:ـ منفصاًـ فمنهمـمنـجعلـكامهـسبحانهـخلوقًاـ
للكامـوهمـامعتزلة،ـومنهمـمنـجعلهـازمًاـلذاتهـأزاًـوأبدًاـاـيتعلقـبمشيئتهـوقدرتهـ
ـالكابيةـواأشعرية.ـ ـإنهـمعنىـواحدـيـاأزل،ـوهم ـاحرفـوالصوتـوقال: ونفىـعنه
ـإهاـمقرنةـيـاأزل،ـ ـللذات،ـوقال: ـأنهـحروفـوأصواتـقديمةـازمة ومنهمـمنـزعم
فهوـسبحانهـاـيتكلمـهاـشيئًاـبعدـيءـوهمـبعضـالغاة.ـومنهمـمنـجعلهـحادثًاـ
ابتداًءـيـذاته،ـوأنـاهـمـ قائًاـبذاتهـتعاىـومتعلقًاـبمشيئتهـوقدرتهـولكنـزعمـأنـلهـ
ـاأقوالـ ـبمناقشةـهذه ـاشتغلنا ـلو ـالقول ـبنا ـالكرامية.ـويطول يكنـمتكلًاـيـاأزل،ـوهم

ـبنـلكلـذيـفهمـسليمـونظرـمستقيم.ـ وإفسادهاـعىـأنـفسادها
ـيزلـمتكلمـًاـ ـامسألةـأنـاهـتعاىـم وخاصةـمذهبـأهلـالسنةـواجاعة)))ـيـهذه
ـيزلـواـيزالـ ـبمشيئتهـوقدرته،ـفهوـم ـيتكلمـها ـبذاته ـلهـقائمة ـالكامـصفة إذاـشاء،ـوأن
)))ـيريدـأنـهذاـخاصةـمذهبـابنـتيمية،ـولكنهمـاـيتورعونـعنـأنـينسبوهـإىـأهلـالسنةـقاطبةـ

ـإنهـ ـينبغيـأنـيقولوا ـفكان ـفهمـهمـاـأكثر، ـإنهـمرد ـفيه ـيقال ـيمكنـأن وإىـالسلف،ـمعـأنـغايةـما
ـالسلف،ـاـأنـيرحواـباـرحواـبه! مذهبهمـوطريقتهمـيـفهمـكام
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ـامعتزلة،ـواـ متكلًاـإذاـشاء،ـوماـتكلمـبهـفهوـقائمـبهـليسـخلوقًاـمنفصاًـعنهـكاـتقول

ـاأشاعرةـبلـهوـتابعـمشيئتهـوقدرته.ـ ـاحياةـهاـكاـتقول ازمًاـلذاتهـلزوم
واهـسبحانهـنادىـموسىـبصوتـونادىـآدمـوحواءـبصوت)))،ـويناديـعبادهـ
ـبالوحيـبصوت،ـولكنـاحروفـواأصواتـالتيـتكلمـهاـ ـبصوتـويتكلم ـالقيامة يوم
ـبذاتهـ ـالقائم ـاه ـأنـعلم ـأصواتـامخلوقنـوحروفهم،ـكا صفةـلهـغرـخلوقةـواـتشبه

ليسـمثلـعلمـعباده،ـفإنـاهـاـياثلـامخلوقنـيـيءـمنـصفاته)2)«ـاهـ.
ـالكامـعىـطوله،ـلنبنـحقيقةـمعتقدهمـباختصارـماـأمكن،ـوماـذكرهـ نقلناـهذا

هراسـهناـدارـعليهـميعهم.
واحقيقةـالواضحةـأنـمذهبـهؤاءـالذينـيدعونـأنـقوهمـقولـالسلف،ـاـ
ـُنـَبن.ـ ـمعـاختافـمنـبعضـاجهاتـكا يرجـيـأركانهـعنـمذهبـالكرامية،ـوامعتزلة
ـيوَجدانـبقدرةـ ـوكامهـمؤلفـمنـصوتـوحرف،ـحادثن، ـإنـهـكامًا، ـقالوا: فامعتزلة
اهـتعاىـوإرادتهـكاـيشاءـمتىـيشاء،ـولكنهاـاـيقومانـبذاته،ـوالكراميةـوافقوهمـيـ
ـاهـ ـفالكراميةـاـينزهون ـاحرفـوالصوتـبذاتـاهـتعاى، ـلقيام ـإاـنفيهم كلـماـذكروه
تعاىـعنـقيامـالصفاتـاحادثةـبذاتهـكاـهوـمعلوم،ـولكنـأكثرـالكراميةـاشتهرـعنهمـ
أهمـيقولونـبعدمـقدمـاحوادثـواـيقولونـبالتسلسلـالنوعيـللحوادثـسواءـمنهاـ
القائمةـبذاتـاهـأوـغرـالقائمةـبذاته،ـوهذاـهوـاأصلـالذيـخالفهمـفيهـابنـتيميةـ

)))ـإذاـكانـالصوتـالذيـيناديـاهـتعاىـبهـخلقهـيسمعونهـبطريقةـعادية،ـمنـدونـخرقـعادة،ـ

فهوـمنـجنسـاأصواتـالتيـيسمعوهاـمنـغره،ـولكنـلهـخصائصـأخرىـتليقـبه،ـهذاـهوـ
مقتىـمذهبهمـالذيـيزعمونـأنهـمذهبـالسلف!ـواـأدريـأينـيذهبـقولهـتعاى:ـ﴿ٺ 

ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ))[،ـوأينـيذهبـزعمهمـأهمـاـيشبهونـاهـتعاى؟
ـبدونـدارـنر.ـ ـالرزاقـعفيفي، ـتأليفـممدـخليلـهراس،ـراجعةـعبد ـالواسطية«، ـ»رحـالعقيدة (2(

ص96-95.
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وأتباعه،ـفبعدـأنـوافقهمـيـميعـماـتقدم،ـووافقهمـيـماـخالفواـفيهـامعتزلةـكاـذكرنا،ـ
زادـفقال:ـإنـكامـاهـتعاىـأزي،ـاـأولـله،ـواـآخرـله.ـولكنهـحادثـيوجدهـبقدرتهـ
وإرادتهـكاـيشاء،ـوهوـمؤلفـمنـصوتـوحرفـمائمنـلذاتـاهـتعاىـمسموعنـ
للناسـبآذاهم.ـقالـابنـعثيمن:ـ»وهذهـاآياتـتدلـعىـأنـاهـيتكلمـبكامـحقيقّيـ
متىـشاءـباـشاءـكيفـشاءـبحرفـوصوتـمسموعـاـيشبهـأصواتـامخلوقن«))).ـ
اهـ،ـولذلكـقالـابنـأيـالعز:ـ»وباجملةـفكلـماـحتجـبهـامعتزلةـماـيدُلـعىـأنهـكامـ
ـفهوـحقـجبـ ـبعدـيء)2)، ـيتكلمـشيئًا ـيتكلمـإذاـشاء،ـوأنه متعلقـبمشيئتهـوقدرته،ـوأنه
قبوله،ـوماـيقولـبهـمنـيقول:ـإنـكامـاهـقائمـبذاته،ـوإنهـصفةـله،ـوالصفةـاـتقومـإاـ
باموصوف،ـفهوـحقـجبـقبولهـوالقولـبه.ـفيجبـاأخذـباـيـقولـكلـمنـالطائفتنـ

منـالصواب،ـوالعدولـعاـيردهـالرعـوالعقلـمنـقولـكلـمنها«)3).ـاهـ.ـ
واـبدـمنـماحظةـأنـهناكـفريقنـيقوانـبأنـكامـاهـتعاىـصفةـله،ـاأولـ
همـاأشاعرةـالذينـيقولونـبقدمـالكامـالنفي،ـامنزهـعنـاحروفـواأصواتـالذيـ
اـندركـحقيقته،ـوالثاي:ـالكراميةـالذينـيقولونـإنـكامـاهـحادثـلكنهـقائمـبذاته،ـ
ـاهـتعاىـ ـإنـكام ـامعتزلةـيقولون: ـاحوادثـبذاتـاهـتعاى.ـولكن ـبقيام بناءـعىـقوهم
امؤلفـمنـحروفـوأصواتـفعلـلهـجلـشأنهـاـصفةـله،ـوالفعلـاـيقومـبالفاعل.ـ

ـاحادثـبذاته.ـ ـالكام ـاهـتعاىـعنـقيامـهذا فلذلكـينزهون
هذاـهوـحقيقةـمذهبـهؤاءـالذينـيدعونـأنـقوهمـقولـالسلف،ـولنـجدواـ
ـاحوادثـبذاتـاهـتعاى،ـفكلـذلكـ ـالنوعي،ـواـيـقيام ـالقدم ـالسلفـمنـتكلمـي من

)))ـ»رحـالواسطية«ـ)):ـ388).

)2)ـيعنيـأنـكامـاهـتعاىـحادثـعندـهؤاءـوعندـامعتزلة،ـكاـهوـعندـالكراميةـالذينـينفونـالتسلسلـ

ـاحروفـواأصوات. النوعي،ـوينفونـقدم
)3)ـ»الروحـالوفية«ـ)):ـ329).
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أفهامهمـاخاصةـينسبوهاـللسلف،ـوماـرويـعنـالسلفـامعتبـرين،ـفهوـكامـاـيفيدـ

ـالتفاصيل.ـ هذه
ـاعرضـعىـامعتزلة،ـ ـأنـهراسـما ـإليه،ـوهو ولناحظـأمرًاـمهًاـاـبدـمنـاانتباه
يـقوهم:ـإنـكامـاهـمؤلفـمنـحرفـوصوت،ـولكنهـخلوقـقائمـيـغرـذاتـاهـ
تعاى،ـفهوـمـيالفهمـيـأنـالكامـموجودـبعدـعدم،ـأيـإنهـحادث،ـباـريب،ـومـ
ـولكنهـاعرضـعليهمـ ـكاـيقولون، ـاهـتعاىـوإرادته، ـبقدرة يعرضـعليهمـيـأنهـموجود
يـأمرـآخر،ـوهوـأنـهذاـاأمرـامحَدثـبقدرةـاهـتعاىـينبغيـأنـيكونـقائًاـبذاتـاهـ
ـيطلقونـعىـ ـتيميةـوأتباعه ـابن ـأن تعاىـاـيـغرـذاتـاهـتعاى،ـوهاهناـاـبدـمنـمعرفة
ـاسمـحادث،ـ ـالصفاتـاحادثة، ـاهـتعاىـيـذاته،ـكالكامـوغرهـمن ـالذيـأوجده اأمر
ـالذيـ ـامخلوقـاـيطلقـإاـعىـاموجود ـأن ـامخلوق!!ـزعًاـمنهم ـاسم واـيطلقونـعليه
أوجدهـاهـتعاىـخارجـذاتـه!!ـولذلكـفقطـيقولون:ـإنـالقرآنـغرـخلوق،ـفهمـاـ
ـإنهـمَدثـيـذاتـاهـتعاىـاـ ـبلـيريدون ـله، ـابتـداء ـأنهـا ـأنهـغرـخلوقـبمعنى يريدون
خارجـذاتهـعزـوجل،ـوماـكانـكذلكـفيطلقـعليهـحادثـمثاـأوـطارئـــكمـاـفعلـ
ابنـعثيمنـــواـيطلقـعليهـامخلوق.ـوكلـمنـاحادثـوامخلوقـكاـترىـموجودانـ

بقدرةـاهـتعاىـوإرادته.ـ
تيميةـيـتفسرـعبارةـ»منهـخرج«ـأوـ»منهـبدأ«،ـ ابنـ ولنـتأملـقليًاـيـطريقةـ

ـيزيدهاـوضوحًا. ـبا ولنعلقـعىـبعضـعباراته
قالـابنـتيميـة:ـ»وليسـمعنىـقولـالسلفـواأئمةـأنهـمنهـخرجـومنهـبدأ:ـأنهـ
فارقـذاتهـوحلـبغرهـفإنـكامـامخلوقـإذاـتكلمـبهـاـيفارقـذاتهـوحلـبغرهـفكيفـ
ــپ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـ ـتعاى:ـ﴿ـ ـاهـقـال يكونـكـام
]الكهف:ـ5[ـفقدـأخرـأنـالكلمةـخرجـمنـأفواههم،ـومعـهذاـفلمـتفارقـذاهم.ـوأيضًاـ
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ـامخلوق،ـوالناسـإذاـ ـاخالقـواـصفة فالصفةـاـتفارقـاموصوفـوحلـبغره،ـاـصفة
سمعواـكامـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـثمـبلغوهـعنه،ـكانـالكامـالذيـبلغوهـكامـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـوقدـ
ـالباري،ـوالصوتـصوتـ ـفالقرآنـأوىـبذلكـفالكامـكام ـبحركاهمـوأصواهم بلغوه
القارئ،ـقـالـتعاى:ـ﴿ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾ـ

ـالقرآنـبأصواتكم«.ـ ]التوبة:ـ6[،ـوقالـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»زينوا
ـأنـالقرآنـخلقهـاهـيـ ولكنـمقصودـالسلفـالردـعىـهؤاءـاجهميةـفإهمـزعموا
ـيقولونـكامهـ ـالذيـخلقـفيهـاـمنـاه،ـكا ـابتدأـوخرجـمنـذلكـامحل غرهـفيكونـقد

ـاهـ.ـ موسىـخرجـمنـالشجرةـفبن السلف واأئمة أن القرآن من اه بدأ وخرج«))).
فالكامـاحادثـامعنـعندـابنـتيمية،ـحدثهـاهـتعاىـيـذاتهـبإرادته،ـفهوـيقولـ
مـيزلـيتكلمـكيفـشاء،ـمتىـشاء،ـوماـكانـمتوقفًاـعىـاإرادة،ـفهوـحادثـقطعًا،ـاـ
خافـيـذلك،ـولكنـابنـتيميةـينفيـكونـالكامـمعنـاحادثـيفارقـذاتـاهـبعدـ
حدوثه،ـفالصفةـاـتفارقـاموصوف،ـوهناـيأيـسؤالنا:ـهلـيبقىـكلـكامـحدثهـاهـ
ـابنـتيميةـيقعـيـ تعاىـيـذاتهـأمـأنهـينعدمـبعدـحدوثه،ـفإنـكانـيبقىـواـيزالـأبدًا،ـفإن
إشكااتـكثرة،ـويردـعليهـنفسـاإيراداتـالتيـكانـيوردهاـعىـاأشاعرةـيـقوهمـ
أنـبعضـ يلزمهـ يفنى،ـ إنهـ قالـ بعدهم،ـوإذاـ والباقيـ امخلوقاتـ قبلـ القديمـ بالكامـ
صفاتـاهـتعاىـتفنىـبعدماـحدث،ـوأظُنـهذاـاأليقـبمذهبهـماـدامـيرـعىـأنهـاـ
الناظرـأنـ حلـصفةـاهـتعاىـيـغره،ـمعـأنـهذاـخافـظاهرـاخروج.ـواـينسىـ
ااحتالـالذيـنفاهـابنـتيميةـهوـأنـتنتقلـصفةـاهـ)التيـهيـهناـالكامـامعنـامؤلفـ

منـأصواتـمعينة(ـإىـغرـاهـتعاى،ـفاانتقالـهوـامنفي،ـاـغر.ـ

ـتيميةـ ـبن ـاحليم ـبنـعبد ـالدينـأمد ـأبوالعباسـتقي ـتيمية، ـابن ـلشيخـاإسام )))ـ»الفتاوىـالكرى«

احراي،ـت:ـ728،ـ)):ـ299(ـدارـامعرفةـــبروت،ـت:ـقدمـلهـحسننـممدـخلوف.
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ولكنـماـمعنىـقوله:ـ»ولكنـمقصودـالسـلفـالردـعىـهـؤاءـاجهميةـفإهمـ
ـابتدأـوخرجـمنـذلكـامحلـالذيـخلقـفيهـ ـفيكونـقد ـاهـيـغره ـالقرآنـخلقه ـأن زعموا
اـمنـاه،ـكاـيقولونـكامهـموسىـخرجـمنـالشجرةـفبن السلف واأئمة أن القرآن 
من اه بدأ وخرج«،ـفإنـامفهومـمنهـأنـكامـاهـتعاىـيـبدأـاحدوثـوالظـهورـمنـ
ـكانـ ـأنه ـالظاهر ـأليسـمعناه ـفاـمعنىـ»خرج« ـمعنىـبدأ، ـوهذا ذاتـاهـتعاىـاـمنـغرها،
يـتلكـالذاتـثمـمـيبقـفيها!؟ـوهذاـهوـمعنىـحلولـصفةـاهـيـغرهـتنزهـعنـذلك،ـ
إاـإذاـكانـاخارجـهوـحاكيًاـومعرًاـعنـكامـاه،ـويبقىـكامهـيـذاتهـإماـباـزوالـأوـ

بأنـيفنىـبعدـذلك،ـفامنفيـيـكامهـإناـهوـمفارقةـالكامـعنـوحلولهـيـغره.ـ
ـالكامـ ـامفارقة،ـوإاـلزمـأنـيقول:ـإن ـاأصي،ـلزم ـاخروجـعىـمعناه فإنـأخذنا
ـيفارقـ ـم ـنفسه ـفإنه ـنفَسه، ـاهـويعرـعنه،ـوليسـهو الذيـينزلـإىـامخلوقاتـحكيـكام

ذاتـاهـتعاى.ـ
ـالطحاويـعىـ ـنفهمـكاَم ـأن ـنذكرها،ـحتىـنستطيع ـأن ـلِزَمنا ـامقدماتـكُلها هذه
وجهه:ـ»وإنـالقرآنـكامـاه،ـمنهـبدا«،أوـ»بدأ«،ـعىـنسخة،ـوذلكـعىـمعنىـموافقـ

ـالقائلنـبحدوثـصفاتـاهـتعاىـبذاته. مذهبـأهلـاحقـاـمذهبـامجسمة
ـاتفاق،ـوقوله:ـ»بدا«،ـأي:ـظهر،ـوالظهوُرـيكونـ ـاهـفمحل ـالقرآنـكاَم أماـكوُن

ليءـموجودـكانـمستورًاـفبدا.ـ
فكاُمـاهـصفٌةـلهـموجودٌةـمـيُلقها،ـومـُحِدثها،ـولكنهـأظَهَرهاـكاـأظهرـقدرَتهـ

وعلمهـوصفاته.ـ
ـالكامـ ـبه ـأريد ـإذا ـاهــ ـفكام ـبدأ«؛ ـبدا«،ـو»منه ـ»منه ـيقال: هناكـفرٌقـكبرـبنـأن
ـمـُيبتَدَأـابتداًء،ـبلـبداـوظهرـبإحداثـماـيدُلـعليه،ـفاهـأبداهـوأظهره،ـويمكنـ النفيــ
لهـأنـُيبدَيهـبأساليَبـكثرة،ـولكنـصفةـالكامـليسـهاـبدايٌةـيـالوجودـوإاـلكانتـ

حادثة.ـوامحَدثـهناـهوـإبداؤهاـوُبُدُوهاـاـهيـيـنفسها.
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ولوـأردناـأنـنتكلمـعىـاخروجـأيضًاـالذيـوردـعىـلسانـبعضـامتقدمن،ـفاـ
يلزمناـأنـنقولـإنهـريحـفياـيريدهـابنـتيمية،ـبلـلناـأنـنحملهـعىـمملـسائغـفنقولـ
مثًا:ـإنـاخروجـهناـيرادـبهـأنـمبدأـالقرآنـإناـهوـمنـاهـتعاىـكاـأنـاخلقـميعًاـمنه،ـ
وأنـالروحـمنـاهـتعاى،ـوليسـاخروجـامقابلـللدخولـكاـقدـيتـوهم.ـعىـأنـلفظـ
اخروجـماـكانـيوهمـالنقصـوحلولـاحوادثـبالذات،ـكانـاأوىـالعزوفـعنه،ـكاـ
هيـالقاعدةـامستمرةـيـاأوصاف،ـوهيـملـاتفاقـبنـاجميعـبفضلـاهـتعاى،ـفكانـ
اأوىـللمخالفنـأاـيتشبثواـهذاـاللفظـاموهمـماـاـيليق.ـولكنهمـيـاحقيقةـيرونـأنـ
هذاـامعنىـالذيـنعتقدهـغرـائـقـباهـتعاىـهوـعنـالكال،ـبلـحكمونـعىـمقابلهـ

بالنقصـكاـعرفَت!
وقول الطحاوي: )با كيفية قواً( 

ـاأصفهايـيـ»امفردات«ـحتـمادةـ)كيف(:ـ»كيَف:ـَلـْفٌظـُيْسألـبهـ ـالعامة قال
عاـيصحـأنـيقالـفيهـشبيهـوغرـشبيه،ـكاأبيضـواأسودـوالصحيحـوالسقيم،ـوهذاـ

اـيصّحـأنـيقالـيـاهـعزـوجل:ـكيف«.
واحاصلـــكاـنّصـعليهـالريفـاجرجايـيـ»التعريفات«:ـأّنـالكيف:ـ»هوـ
وهذاـ اأعراض،ـ منـ وهوـ لذاته«،ـ نسبةـ واـ قسمةـ يقتيـ اـ اليءـ يـ القاّرةـ اهيئةـ

ـالـَمقوات،ـكاـهوـمعلوم.ـ اصطاحـخاٌصـمستعملـيـعلم
ـالراغبـ ـأشار ـامخلوقات؛ـكا ـاهـتعاىـعنـمشاهة ـتنزيُه ـبنفيـالكيف: وامرادـهنا
اأصفهاي،ـفهيـعاّمةـيـنفيـالصوتـواحرف،ـوكِلـماـمنـشأنهـأنـيكونـفيهـتشبيٌهـ
ـاهـتعاىـللفِمـواللسانـوالَلَهواتـوغِرـذلكـمنـصفاتـاحوادث،ـ وماثلة،ـكأنـحتاج

ـبامخلوقات. ـتعاى ـتعاىـوتنَزه،ـوهوـمنـَقبيلـتشبيهه فكلـذلكـمنفٌيـعنه
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ـالطحاوية«:ـ ـالبابريـيـ»رحهـعى قال

»وأرادـبنفيـالكيفيةـعنهـإثباتـأزليتهـرّدًاـعىـامعتزلةـوالكرامية،ـونفيـكونهـمنـ
جنسـاحروفـواأصواتـرّدًاـعىـاحنابلة،ـوذلكـأنـكامـاهـصفتهـالقائمةـبذاته،ـ
فيكونـقديًاـكسائرـصفاته؛ـإذـلوـكانـحادثًاـفإماـأنـحدثـيـذاتهـكاـزعمتـالكرامية،ـ
فيصرـذاتهـمّاـللحوادث،ـوهوـاـجوز،ـأوـاـيـمٍل،ـوهوـُمالـأيضًا؛ـأنـالكامـ

عَرٌضـفاـبدـلهـمنـمّل،ـأوـحَدثـيـمٍلـآخر،ـفيكونـامتكلمـذلكـامحُلـاـخالُقه.
وقولـاحنابلةـــوهوـأنهـحروفـغرـخلوقةـقائمةـبذاتـهـــأيضًاـباطل)))؛ـأنـ
احروفـتـتواىـويقعـبعُضهاـمسبوقًاـببعض،ـوكُلـمسبوقـحادث،ـوأنـاحروَفـاـ
تصُدرـإاـمنـاآاتـوهيـاحلقـوالشفةـوغرما،ـفيلُزمـمنـالتجسيمـتعاىـاهـعنـ
ذلك«ـاهـ،ـومنـامعلومـأنـاحروفـاـتتوقفـعىـاحلقـوالشفة،ـإذـيمكنـصدورهاـ
بغرـذلكـكله،ـولكنـالعلاءـيذكرونـهذهـاأمورـهناـبناءـعىـامعتادـالظاهرـمنـخلقـ
البر،ـوالقاعدةـامستمرةـفيهـأنـاحروفـيلزمهاـملـمركبـلتقومـفيه،ـبغضـالنظرـ
إذاـكانـمركباـمنـحلقـوشفةـأوـغرـذلكـمنـانحاءـالركيب،ـفامرادـهناـنفيـالركيبـ
ـبغرـماـذكر،ـ ـتقوم ـأنـيقالـإنـاحروفـقد ـفاـيردـهنا ـأوـغره، سواءـكانـعىـذلكـالوجه
فمنـيوردـذلكـمـيفهمـالعلةـاحقيقيةـلذكرها،ـهذاـمعـأنـبعضـامجسمةـذكرـأنـاهـ

ـالسامـمنـفيه)2).ـ تعاىـقدـكَلمـموسىـعليه

)))ـهذاـقولـبعضـاحنابلةـوهمـامجسمةـالذينـانتسبواـمذهبـاإمامـأمدـبنـحنبل،ـوحاولواـ

أنـيشوهواـعقيدتهـبإحاقهاـبعقيدةـامجسمة،ـوإاـففيـاحنابلةـكثرـمنـاأعامـمنـيتلوثـ
بالتجسيمـوالتشبيه.

ـ)امدخلـإىـمذهبـاإمامـأمدـبنـحنبل(،ـ ـابنـبدرانـاحنبيـلكتابه ـالتيـقدمها ـمثاـالعقيدة ـانظر (2(

ـاإمامـأمدـبنـحنبل،ـقالـفيها:ـ»﴿ڃ چ  ـااصطخريـإى ـالتيـنسبها ـالعقائد وهيـمنـملة
ـ»منـفيه«ـ= ـاهـ،ـوعبارة ـإىـيده« ـمنـيده ـالتوراة ـمنـفيه،ـوناوله چ چ﴾ـ]النساء:ـ64)[
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وكلمةـ»قواً«ـمتعلقةـبقوله:ـ»بدا«،ـبمعنى:ـأنـالكامـلـاـبداـمنـاهـتعاىـبداـ
منهـقواً،ـاـمعنًىـفقط،ـوذلكـخافًاـمنـقال:ـإنـالقرآنـأوحىـاهـتعاىـبهـإىـجريلـ
ـالقولـاـدليَلـ ـباألفاظـامنَزلةـعىـسيدناـممد.ـوهذا ـبامعنىـوهوـعّرـعنه ـالسام عليه

عليه.ـ
فاحُقـإذن:ـأنـالقرآنـبداـمنـاهـتعاى؛ـكاـأنزلـعىـسيدناـممدـعليهـالصاةـ
والسام،ـمـيتّرفـفيهـأحدـمنـاخلق،ـاـبٌر،ـواـمَلك،ـواـسواما،ـلهـمدخليةـيـ

نظمـالقرآن،ـبلـهوـكذلكـبداـبإرادهـاهـتعاى.
لـاـأبدىـاهـعنـكامه،ـأليسـهذاـفعاًـمنـأفعالـاه؟ـبى.ـونحنـنعلمـأَنـ ـ
ـهاـكيفية،ـوالكيفيةـُيسألـ ـبمعنىـامفعول،ـأي:ـامعنىـااسميـللفعلــ أفعالـاهـتعاىــ

ـبـ»كيف«ـيكونـحااً.ـ ـبــ»كيف«.ـوامجابـعنه عنها
ـالطحاوي:ـ»منهـبداـباـكيفيةـقواً«:ـ ـاآنـماذاـقال فلنَر

»قواً«:ـحال،ـأي:ـحاَلـبدّوـالقرآنـكانـقواً.ـوهوـحالـمنـالضمرـيـ»بدا«،ـ
ـامعنىـفقط،ـأي:ـأظهرهـبحرٍفـومعنٍىـ أي:ـظهرـعىـسبيلـالقول،ـوليسـعىـسبيلـإحاء

ـُيطَلقـعىـاحرفـوامعنى.ـ ـبامعنىـفقط،ـفالقول ا
القرآنـعبارٌةـعنـمعنًىـ بأنـ القائلنـ رّدًاـعىـ الطحاوُيـذلكـ وقدـذكرـاإمامـ
ولفظ،ـواّدَعواـأَنـامعنىـأوحاهـاهـإىـجريل،ـثمـعّرـعنهـجريلـبلفظ،ـفقالوا:ـاللفظـ

منـجريل،ـوامعنىـمنـعندـاه.ـواحُق:ـأنـاللفظـوامعنىـمنـعندـاهـتعاى.
ـالطحاوي:ـ ـالكيفيةـهيـالصوتـواحرف،ـعندماـقال ـتكون ـاإنسان حنـيتكلم

ـأيـاه،ـويـآخرـكتابـامدخلـحُضـ ـإىـفاعلـكلم ـتعني:ـمنـفمه.ـوالضمرـيـفيهـعائد الواردة ـ=
ابنـبدرانـاحنبّيـالناَسـعىـقراءةـكتبـابنـتيميةـفيقول:ـ»وأحسنـطريقةـمنـيطلبـالتحقيقـ

ـاهـ. ـاحرايـريـاهـعنه«. ـالدينـبنـتيمية والرهانـكتبـشيخـاإسامـتقي
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»باـكيفية«ـأي:ـليسـصوتًاـواـحرفًا،ـولكنـحالـُبُدّوهـكانـقواً؛ـبمعنى:ـأنهـمـيكنـ
مّردـمعنى،ـفقدـرّدـاإمامـالطحاويـيـنفسـالوقتـعىـامجسمةـوعىـمنـقال:ـإّنـ

ـالسام. اللفظـمنـعندـجريلـعليه
ـباـكيفية،ـفأينـكانـمُلـهذاـ ـالقول ـأبدىـكاَمهـعىـسبيل ـاهـسبحانهـوتعاى إّن
القولـالذيـأبداهـاهـتعاى؟ـكانـيـاللوحـامحفوظ،ـوإطاقـالقرآنـعىـماـيـاللوحـ
امحفوظـواردـيـالقرآنـقالـتعاىـيـسورةـالروج:ـ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ * ۆئ ۈئ ۈئ﴾ـ

])2-22[.ـ
ـمنـاه،ـ ـالقرآنـمنـاللوحـامحفوظـبأمر ـالسامـكانـيأخذ وإَنـسيدناـجريلـعليه

واهـسبحانهـهوـالذيـكتبـماـيـاللوحـامحفوظ،ـقالـاإمامـالبيضاوي:
ـبهـكتاٌبـريٌفـوحيدـيـالنظمـوامعنى،ـ ـالذيـكّذبوا »﴿وئ وئ ۇئ ۇئ﴾ـبلـهذا
ـالتحريف،ـوقرأـ ـأي:ـقرآُنـرٍبـميد،ـ﴿ۆئ ۈئ ۈئ﴾ـمن ـباإضافة وُقرئـ)قرآُنـميٍد(

ـلـ»القرآن«))). ـبالرفعـصفة نافعـ)مفوٌظ(
وأماـاحديثـفقدـروىـاإمامـالرمذيـعنـعبدـالواحدـبنـُسـَليٍمـقال:ـقدمُتـ
مكـَة،ـفلـقيُتـعطاَءـبنـأيـرباٍح.ـفقلتـله:ـياـأباـمّمٍد،ـإنـأناسًاـعنـدناـيقولونـيـ
القَدِر.ـفقالـعطاٌء:ـلقيُتـالوليَدـبَنـُعبادةـبِنـالصامت،ـقال:ـحدثنيـأيـقال:ـسمعُتـ
ـإىـ ـاكُتْب،ـفجرىـباـهوـكائٌن ـله: ـاهـالقلَم،ـفقال ـأّوَلـماـخَلَق ـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»إّن رسوَل

اأَبِد«.ـويـاحديثـقصٌة.ـقال:ـهذاـحديثـحسنـغريب)2).
ـابنـعباسـريـاهـعنهاـقال:ـأولـماـخلقـاهـ وروىـاحاكمـيـ»امستدرك«ـعن
القلم،ـخلقهـمنـهجاـقبلـاألفـوالام،ـفتصّورـقلًاـمنـنور،ـفقيلـله:ـأجرـيـاللوحـ

ـبروتـ)5:ـ475). )))ـ»تفسرـالبيضاوي«،ـدارـالفكرــ

)2)ـكتابـتفسرـالقرآن،ـبابـومنـسورةـ»ن«،ـ)9)33).
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امحفوظ،ـقال:ـياـربـباذا؟ـقال:ـباـيكونـإىـيومـالقيامة.ـفلاـخلقـاهـاخلَق،ـوّكلـ
باخلقـحفظةـحفظونـعليهمـأعاهم،ـفلاـقامتـالقيامة،ـُعرضتـعليهمـأعمـاهم،ـ
وقيل:ـ﴿ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾ـ]اجاثية:ـ29[،ـعرضـ
بالكتابن،ـفكاناـسواء.ـقالـابنـعباس:ـألسُتمـعربًا؟ـهلـتكونـالنسخةـإاـمنـكتاب؟))).
ـإىـاهـسبحانه.ـويـأحاديثـ »كتبـاهـيـاللوحـامحفوظـكلـيء«:ـأسندـالكتابَة

ـبأمرـمنه. ـأي: ـبالكتابةـفكتب«)2)،ـفقوله:ـ»كتب«، ـالقلم ـاه أخرىـ»أمر
وقول الطحاوي: )وأنزله عى رسوله وحياً(

قالـتعاى:ـ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ـ]اأنعام:ـ9)[،ـوقالـتعاى:ـ
﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ـ]آلـعمران:ـ7[.

وقالـاهـتعاىـيـسورةـالشـورى:ـ﴿ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ 
ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جتحت خت مت ىت﴾ـ])5[.

اللوحـامحفوظ؛ـكاـيـ بالقرآنـكانـمنـ أَنـالوحيـ أدلةـتدلـعىـ وقدـوردتـ
ـابنـعباس:ـعندماـقالتـقريشـللنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـفقالواـهذاـ ـالصغرـللطراي«ـ»عن »امعجم
ـآهتنا،ـ ـياـممد،ـوُكَفـعنـشتم ـلكـعندنا ـبهـمنـمالـونساءـوغرـذلكــ ــأي:ـماـَوعدوه
ـقال:ـ ـنفرضـعليكـخصلةـواحدة،ـولكـفيهاـصاح، ـفإنا ـفإنـبغضت، ـبٍر؛ واـتذُكرها
»وماـهي؟«ـقالوا:ـتعبدـإهناـسنًةـالاَتـوالعزى،ـونعبدـإهكـسنًة،ـقال:ـ»حتىـأنظرـماـ

اللوح امحفوظ:ـ﴿ٱ ٻ  يأتينيـمنـري«،ـفجاءـالوحُي من عند اه عز وجل من 

ـالريعة«،ـ)3693). ـوعندـأهلـاحرمنـ»حم ـاجاثية«ــ )))ـكتابـالتفسر،ـتفسرـسورةـ»حم

ـالذهبي. ـاحاكم:ـهذاـحديثـصحيحـاإسنادـومـيرجاه،ـفصححه،ـووافقه وقال ــ
ـاخلق،ـ)7702)). ـبابـمبتدأ ـالكرى«،ـكتابـالسر، ـالبيهقيـيـ»سننه ـأخرجه (2(
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]الكافرون:ـ)-2[،ـوأنـزلـاهـتعاىـ السورةـ ٻ * ٻ پ پ پ...﴾ـ

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   * ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ﴿ہ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ * ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ـ]الزمر:ـ

.(((»]66-64
وقالـتعاىـيـسـورةـالقدر:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـ])[،ـوالظاهرـمنـهذاـ

التعبر:ـأنهـأنزلهـميَعهـيـتلكـالليلة،ـخافًاـمنـقال:ـإنهـبدأـتنزيلهـفيها.ـ
ـالقولنـيـ»تفسره«ـفقال: ـالسعودـإى ـالعامةـأبو وقدـأشار

ـُأنزلـملةـواحدة،ـ ـكاـُرويـأنه ـالدنيا؛ ـإىـالساء ـإنزالـكِله ـإما: ـفيها: ـبإنزاله »وامراد
يـليلةـالقدر،ـمنـاللوحـامحفوظـإىـالساءـالدنيا،ـوأماهـجبـريلـعليهـالسامـعىـ
السفرةـثمـكانـينزلهـعىـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيـثاثـوعرينـسنة،ـوإما:ـابتداءـإنزاُلهـفيهاـكاـ

نقلـعنـالشعبي«)2).
وقدـرجحـاإمامـالطريـيـ»تفسره«ـالقولـبأنـإنزالهـتمـكامًاـيـليلةـالقدر،ـ
ـالَقْدر،ـ ـالدنياـيـليلة ـإىـالساء ـالقرآنـملةـواحدة ـأنزلناـهذا ـإنا ـتعاىـذكره: فقال:ـ»يقول
ـاهـعّيـهذاـ ـَقَدر ـمنـقوهم: ـالسنةـوهوـمصدر ـقضاء ـالتيـيقيـاهـفيها ـاحُْكم وهيـليلة

اأْمَر،ـفهوـَيْقُدرـَقْدرًا.ـوبنحوـالذيـقلناـيـذلكـقالـأهلـالتأويل«)3).
ـالقرآن: ـنزول ـاأحاديثـالتيـتوضحـمسألة ـبعَض وهاكم

روىـالنسائيـيـ»السنـنـالكرى«ـعنـابنـعباسـقال:ـُأنـزلـالقرآنـملةـإىـ

)))ـ))75(،ـ)2:ـ44).

)2)ـ»تفسرـأيـالسعود«ـ)9:ـ82)).

)3)ـ»تفسرـالطري«ـ)24:ـ)53(.
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الساءـالدنياـيـليلةـالقدر،ـثمـُأنزلـبعدـذلكـيـعرينـسنةـقال:ـ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ﴾ـ]الفرقان:ـ33[،ـوقرأـ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ﴾ـ]اإراء:ـ06)[))).

وروىـاحاكمـيـ»الـمستدرك«:ـعنـابنـعباسـريـاهـتعاىـعنهاـيـقولهـ
تعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]القدر:ـ)[ـقال:ـأنزلـالقرآنـملةـواحدةـيـليلةـالقدرـ
إىـالساءـالدنيا،ـوكانـبموقعـالنجوم،ـوكانـاهـينـزلهـعىـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـبعضهـيـ

أثـرـبعض،ـقال:ـوقالوا:ـ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ 
ىئ ىئ یی ی ی﴾ـ]الفرقان:ـ32[ـ)2).ـ

فالقرآنـكانـيـاللوحـامحفوظ،ـثمـأنزلـإىـالساءـالدنياـيـليلةـالقدر.ـ
أماـالفرقـبنـ﴿ٻ﴾ـو﴿ۇ﴾،ـفإنهـمنـامعلومـيـاللغةـالعربية:ـأّنـزيادةـ
ـمعنىـالتكرار:ـ ـوامبالغةـفيها ـمبالغة، ـامعنى،ـغالبًا:ـفكلمةـ»نّزل«ـفيها امبنىـتدلـعىـزيادة
تكرارـالتنزيلـمرةـإثرـمرة،ـأماـ»أنزل«ـفجملةـواحدة؛ـأنـاهمزةـفيهاـللتعدية،ـفنزل،ـ

أي:ـبنفسه،ـوأنزله،ـأي:ـغُرهـاـبنفِسهـنزل.
ويـ»امعجمـالكبر«ـللطرايـعنـابنـعباسـيـقوله:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـ
ـالدنيا،ـوَنَزَلهـ ـالقرآنـملةـواحدةـحتىـُوضعـيـبيتـالعزةـيـالساء ـأنزل ]القدر:ـ)[ـقال:

ـالعبادـوأعاهم)3). ـالسامـعىـممدـملسو هيلع هللا ىلصـبجوابـكام جريلـعليه

ـبابـقولهـتعاى:ـ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾ـ]الفرقان:ـ ـالفرقان، )))ـكتابـالتفسر،ـسورة

62[،ـ)308))).
)2)ـكتابـالتفسر،ـ)2878(،ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطهاـومـيرجاه،ـوقالـالذهبيـيـ

التلخيص:ـعىـرطـالبخاريـومسلم.
)3)ـ)2)24)(،ـ)2):ـ32).
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ففيـأولـاأمرـوالبدايةـ»أنزلـالقرآن«ـأي:ـملةـواحدةـإىـالساءـالدنياـيـليلةـ

ـاخلقـسيدناـممدـملسو هيلع هللا ىلص. القدر،ـثمـ»نّزله«ـأي:ـمفّرقًاـبحسبـامناسباتـعىـسيد
وهذاـيوافقـماـوردـيـالقرآنـالكريمـكقولهـتعاى:ـ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ـ]اإراء:ـ06)[،ـوقوله:ـ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی﴾ـ]الفرقان:ـ32[،ـوأيضًاـقولهـتعاىـ
يـسورةـالدخان:ـ﴿پ پ پ پ ڀ﴾ـ]3[،ـوكلـهذهـاأدلةـتدُلـعىـأنـ

ـالدنيا. ـالساء ـامحفوظـإى ـاللوح إنزالهـكانـدفعةـواحدةـمن
ـالقرآنـ ـأنزلناـهذا ـإنا ـ»يقولـتعاىـذكره: ـالقدر: ـالطريـيـتفسرـسورة قالـاإمام
ملةـواحدةـإىـالساءـالدنياـيـليلةـالقدرـوهيـليلةـاحكمـالتيـيقيـاهـفيهاـقضاءـ
ـالذيـقلناـيـ ـقدرًا،ـوبنحو ـيقدر ـفهو ـاأمر ـاهـعيـهذا ـقدر السنةـوهوـمصدرـمنـقوهم:
ـالقرآنـ ـابنـعباسـقال:ـ»نزل ـبنـأنـهذاـماـرويـعن ـثم ـاهـ، ـالتأويل«))). ـأهل ذلكـقال
كلهـملةـواحدةـيـليلةـالقدرـيـرمضانـإىـالساءـالدنياـفكانـاهـإذاـأرادـأنـحدثـيـ

ـأنزلهـمنهـحتىـمعه«. اأرضـشيئًا
ـفاأوىـتدُلـعىـ ـالفرقـالواضحـبنـ﴿ٻ﴾ـوبنـ﴿ۇ﴾، ـيقويه وماـذكرناه
وقوعـالفعلـمرةـواحدةـودفعةـواحدة،ـوأماـالثانيةـفإهاـتدلـعىـوقوعهـعىـدفعات.

فحاصلـالكام:ـأنـاهـتعاىـأبدىـالقرآَنـعىـسبيلـالقولـالداِلـعىـامعنى،ـ
اـعىـسبيـلـامعنىـفقط،ـوجعلهـيـاللوحـامحفـوظ،ـثمـأمرـجبـريَلـعليهـالسامـ
بإنزالهـدفعًةـواحدةـإىـالساءـالدنيا،ـثمـأمرهـبتنزيلهـعىـدفعاٍتـعىـحسبـالواقعاتـ

واحاجة.

ـالطريـأبوـجعفرـت:ـ0)3،ـ ـبنـخالد ـبنـيزيد ـبنـجرير ـالبيانـعنـتأويلـآيـالقرآن،ـممد )))ـجامع

30:ـ258،ـدارـالفكرـــبروتـــ405).
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قال الطحاوي: )وصّدقه امؤمنون عى ذلك حقاً(

امؤمنونـصَدقواـرسولـاهـعليهـالصاةـوالسامـعىـأَنـالقرآنـكاُمـاه،ـمنهـ
بداـباـكيفيةـقواً،ـوأّنـالقرآنـامنـزلـعليهـمنـعندـاهـتعاىـاـمنـعندهـواـمنـعندـ

غرـاهـتعاى.ـ
والصحابةـصدقواـرسولـاهـعليهـالصاةـوالسامـيـذلكـكِله،ـوأنهـأنـزلهـاهـ
ـإىـ ـاخلَق ـبالتواُتر،ـودَعُوا ـبعدهم ـإىـمن ـنقلوه ـثم ـإليهـوحيًا،ـوحّققواـمنـإعجازه، تعاى

ـاعتقادًاـوعماً،ـوذلكـكلهـدليلـتصديقهم.ـ إقامةـحكمه
وهذاـالكامـيؤكدـأَنـامرادـبكامـاإمامـالطحاوي:ـهوـنـفيـأنـيكونـاللفُظـ

ـامخلوقات،ـولذاـفهوـينصـعىـنفيـذلك.ـ )القرآن(ـقدـفعلهـواحدـمن
وليسـامرادـمنـكـامه:ـهوـأنـاهـتعاىـقدـتكلمـبصوتـوحرفـكاـتـتكّلمـ
امخلوقات،ـفإنـذلكـمنفٌيـبقوله:ـ»باـكيف«،ـوهوـنـفٌيـريحـللحرفـوالصوتـ

وسائرـالكيفيات.
قال الطحاوي: )وأيقنوا أنه كام اه تعاى باحقيقة(

بمعنى:ـأنهـليسـكامًاـجريلـعليهـالسامـواـلغره،ـبأنـيفرضـأنـاهـتعاىـ
ـليكونـاللفُظـبنظمـجريل،ـ ـباللفظ؛ ـالتعبرـعنـامنىـاموحىـبه أوحىـلهـبامعنى،ـوتركـله
فهذاـاـدليـلـعليه،ـبلـإنـالقرآنـمنـعندـاهـتعاى،ـباـشٍكـواـريب،ـوليسـكامًاـ
محمدـملسو هيلع هللا ىلص،ـهذهـامعايـباحروفـبَدتـمنـاهـمبارة،ـأي:ـبأمرـاهـوقدرتهـوإرادته،ـ

ـاخلقـميعًاـمنه.ـ ـبدأ كا
ويمكنـأنـتقولـــكاـعرفناكــ:ـإنـاهـتعاىـابتدأـإجادـهذهـالكلاتـامؤلفةـ
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ـأنزلـجريلـعليهـ ـثم ـأصًا، ـتكنـموجودة ـأنـم ـبعد الداَلةـعىـامعايـيـاللوحـامحفوظ،

ـالدنياـدفعةـواحدة،ـثمـُمنَجًا،ـكاـذكرنا.ـ ـالساء ـالقرآنـإى السام
والقرآنـكامـاهـتعاىـحقًا؛ـأنهـكامهـالقائُمـبهـعّزـاسُمه،ـوذلكـمبنٌيـعىـ
ـالبابـ ـالقرآنـعىـبعضـمدلواها؛ـفهوـمنـهذا ـالذيـيدُلنا ـالنفي، ـالكام إثباتـصفة

كامـاهـتعاى،ـوأنهـبداـمنهـباـواسطة.ـ
فالـقرآنـيقالـعليه:ـإنهـكـامـاهـتعاى؛ـأنهـداٌلـعىـبعضـمدلواتـالصفةـ
النفسيةـالقائمةـبالذاتـكاـذكرنا،ـوهذاـاإطاقـصحيٌحـلغة؛ـأنـالكامـُيطلقـعىـ
ـلغًةـعندـبعضـالعلاء،ـ ـإطاقًاـحقيقيًا ـامؤَلفـوعىـامعنىـالنفيـالقائمـبالذات، الكام

ـاللفظّي؟ـ ـالنفيـأم ـالكامـحقيقًة:ـهلـهو ومازًاـعندـبعض،ـوهذاـمبنٌيـعىـأن
قال الطحاوي: )ليس بمخلوق ككام الرية(

أنهـبداـوظهرـفهوـليسـحادثًا،ـوليسـامقصودـحنـيقول:ـ»منهـبدا«:ـأنهـأبدىـ
ميعـكامهـلقولهـتعاىـيـسورةـالكهف:ـ﴿ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ﴾ـ]09)[.ـ
ـالتعبرـعنهـبالبحرـلوـكانـمدادًا،ـ ـاهـتعاىـاـُيمكن ـاآيةـدليٌلـعىـأنـكام فهذه
فكيفـيقال:ـإنـالقرآنـميُعـكامـاهـتعاى؟ـبلـهوـداٌلـعىـبعضـُمتعَلقاِتـكامـاهـ

تعاى.ـ
وبناًءـعىـذلك؛ـفالذيـبداـلناـهوـكامـاهـتعاىـالنفي،ـوواسطُةـظهورهـهوـماـ

أنزلهـعىـنبِيهـمنـالقرآنـامؤَلفـمنـاحروفـواأصوات.
قال الطحاوي: )فمن سمعه فزَعم أنه كام البشـر فقد كَفر، وقد ذّمه اه 
وعاَبه وأوَعده بسقر، حيث قال تعاى:ـ﴿ڃ ڃ﴾، فلا أوعد اه بسقَر لِـمن 
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قال: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ   ﴾ علمنا وأيقنا أنه قوُل خالق البر، وا يشبه قول 

البر(
هذاـكلهـيرادـمنهـالرّدـعىـمنـزعمـأنـالقرآنـمنـترتيبـغرـاهـتعاىـونظمه،ـ
ـابتدأهـ ـاه ـبلفظهـومعناهـمنـعند ـاهـتعاىـاـغره،ـفالقرآن ـابتدأه ـامدلولـوالنظم فامعنى
ـباهـتعاىـيءـحادث،ـواهـتعاىـاـيتصفـبصفاتـطارئةـواـحادثةـ كاـشاء،ـومـيقم

كاـقررناه.
ـلِـاـسبق،ـوبناًءـعىـ ـنتيجة ـأي:ـعىـسبيلـالنتيجة: ـتعقيبية، ـالفاء »فمنـسمعه«: ـ
ماـسبقـفمنـسمعهـفزعمـأنهـكامـالبرـفقدـكفر،ـأي:ـمنـزعمـأنـالبرـقدـأّلفواـهذهـ
ـللغالب،ـاـللتقييدـ ـالبرـهنا ـفذكُر ـفقدـكفر، احروفـأوـزعمـأنـمنـأّلفهاـغرـاهـتعاى،
به،ـفيكُفرـمنـنسبهاـإىـغرـالبرـأيضًاـكَمنـنسبهاـإىـاجّن،ـأوـاملك،ـفهذهـاحروفـ

ـالصاةـوالسام.ـ ـليستـمنـعندـسيدناـممدـعليه بمعانيها
ـالبر؛ـحيثـقال:ـ﴿ڦ  ـاهـتعاىـبعذابـالنارـلِـمنـقال:ـإنـهذاـكام وقدـأوعد

ڦ ڄ ڄ ڄ * ڃ ڃ﴾ـ]امدثر:ـ25-26[.ـ

خصائص القرآن: 
أشارـاإمامـالطحاويـيـقولهـهذاـإىـأنـللقرآنـخصائصـوصفاتـيتميزـها،ـ
بحيثـإنـمنـقرأـفيهـعرفـقطعًاـأنهـليسـمنـكامـالبر،ـولذلكـفإنـمنـيزعمـأنهـ
كامـأحدـالبر،ـفإنهـيزعمـذلكـهواهـاـحجةـلهـعىـذلك،ـويرتبـعليهـالعذابـ
ـإشارةـعىـماـذكرـيـامطواتـامختصةـيـالبحثـ ـبعضـخصائصه، األيم.ـونذكرـهنا

ـالكريم.ـ ـالقرآن ـالقرآن،ـوإىـكتبـعلوم ي
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اخاصة اأوى:

تـتميزـمسحةـالقرآنـالكريمـبأهاـخابةـعجيبةـتـتجىـبنظامهـالصويـومالهـ
اللغوي.

ونريدـبنظامـالقرآنـالصويـاتساقـالقرآنـوائتافهـيـحركاتهـوسكناتهـومداتهـ
وغناتهـواتصااتهـوسكتاتهـاتساقًاـعجيبًاـوائـتافًاـرائعًاـيسرعيـاأساع،ـويستهويـ

النفوسـبطريقةـاـيمكنـأنـيصلـإليهاـأيـكامـآخرـمنـمنظومـومنثور.
وبيانـذلكـأنـمنـألقىـسمعهـإىـمموعةـالقرآنـالصوتية،ـوهيـمرسلةـعىـ
ـمنـهيكلـاحروفـوالكلاتـكأنـيكونـالسامعـبعيدًاـعنـ ـالسذاجةـيـاهواءـمردة وجه
القارئـامجودـبحيثـاـتبلغـإىـسمعهـاحروفـوالكلاتـمتميزًاـبعضهاـعنـبعض،ـ
بلـيبلغهـمردـاأصواتـالساذجةـامؤلفةـمنـامداتـوالغناتـواحركاتـوالسكناتـ
وااتصااتـوالسكتات،ـنقول:ـإنـمنـألقىـسمعهـإىـهذهـامجموعةـالصوتيةـالساذجةـ
ـأمامـحنـغريب،ـوتوقيعـعجيبـ ـبأنه ـأعجميًاـاـيعرفـالعربية ـنفسهـولوـكان يشعرـمن

ـالشعر.ـ ـاموسيقىـوترنيم يفوقـيـحسنهـومالهـكلـماـعرفـمنـتوقيع
وهذاـاجالـالصويـأوـالنظامـالتوقيعيـهوـأولـيءـأحستهـاآذانـالعربيةـأيامـ
نزولـالقرآن،ـومـتكنـعهدتـمثلهـفياـعرفتـمنـمنثورـالكامـسواءـأكانـمرساًـأمـ
ـأدركواـيـإيقاعهـوترجيعهـ ـالقرآنـشعرـأهم ـالعربـأن مسجوعًا،ـحتىـخيلـإىـهؤاء
لذةـوأخذهمـمنـلذةـهذاـاإيقاعـوالرجيعـهزةـمـيعرفواـشيئًاـقريبًاـمنهاـإاـيـالشعر،ـ
ـبنـ ـالوليد ـبالتخطئةـفياـظنواـحتىـقالـقائلهمـوهو ـأنفسهم ولكنـرعانـماـعادواـعى
ـليسـعىـأعاريضـالشعرـيـرجزهـواـيـقصيده،ـ ـذلكـبأنه ـمعلًا ـبالشعر امغرةـوماـهو
بيدـأنهـتورطـيـخطأـأفحشـمنـهذاـاخطأـحنـزعمـيـظامـالعنادـواحرةـأنهـسحر،ـ
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ولوـأنصفـهؤاءـلعلمواـأنهـكامـمنثورـلكنهـمعجزـليسـكمثلهـكامـأنهـصادرـمنـ
ـيصدرـعنـنفسـخبيثة،ـولقدـ ـبالشعرـواـبالسحر ـليسـكمثلهـيء،ـوماـهو ـقادر متكلم
علمتـقريشـأكثرـمنـغرهمـطهارةـالنفسـامحمديةـوسموهاـونبلها،ـثمـإنـالسحرـ
معروفـامقدماتـوالوسائلـفليسـبمعجز،ـواـيمكنهـولنـيمكنهـأنـيأيـيـيومـمنـ

اأيامـبمثلـهذاـالذيـجاءـبهـالقرآن.ـ
ـاهـملسو هيلع هللا ىلصـفلاـقرأـ ـإىـرسول ـامغرةـجاء ـبن ـالوليد ـأن ـابنـعباسـريـاهـعنها عن
عليهـالقرآنـكأنهـرقـلهـفبلغـذلكـأباـجهلـفأتاهـفقالـله:ـياـعمـإنـقومكـيريدونـأنـ
ـبكرـالقافـوفتحـالباءـــ جمعواـلكـمااًـليعطوكهـفإنكـأتيتـممداـلتعرضـماـِقَبلهــ
قالـالوليد:ـلقدـعلمتـقريشـأيـمنـأكثرهاـمااًـقال:ـفقلـفيهـقواًـيبلغـقومكـأنكـ
ـفيكمـمنـرجلـأعلمـمنيـبالشعرـاـبرجزهـواـ ـأقولـفواهـما ـقال:ـوماذا ـلهـوكاره. منكر
بقصيدهـواـبأشعارـاجن،ـواهـماـيشبهـالذيـيقولهـشيئًاـمنـهذاـوواهـإنـلهـحاوة،ـ
وإنـعليهـلطاوةـوإنهـمنرـأعاه،ـمرقـأسفلهـوإنهـليعلوـواـيعىـوإنهـليحطمـماـ
حتهـقالـأبوـجهلـللوليد:ـاـيرىـعنكـقومكـحتىـتقولـفيهـفقالـالوليد:ـدعنيـ

أفكرـفلاـفكرـقالـهذاـسحرـيأثرهـعنـغرهـويـذلكـنزلـقولهـتعاى:ـ﴿ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ * ېئ ېئ ىئ ىئ * ی ی * ی جئ حئ * ىئ يئ جب حب * مبىب يب 
جت حت خت * ىت يت * ٱ ٻ ٻ * ٻ پ پ * پ ڀ ڀ ڀ * ٺ ٺ * ٺ ٿ 
ٿ * ٿ ٹ ٹ  * ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ * ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]امدثر:ـ))-25[ـرواهـ

ـالبخاري))). احاكمـوقال:ـصحيحـعىـرط
فانظرـإىـالرجلـحنـأرسلـنفسهـعىـسجيتهاـالعربيةـوبدهتهاـالفطرية،ـكيفـ

ـامدثر،ـ)3872). ـبابـتفسرـسورة )))ـ»امستدرك«،ـكتابـالتفسر،
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ـالذيـيقولهـشيئًاـ ـيشبه ـمنـعنادهـوكفره،ـوقال:ـواهـما أنصفـيـحكمهـحنـجردـساعة
منـهذاـــإىـأنـقالـــوإنهـليحطمـماـحته،ـثمـانظرـإىـالرجلـحنـغلبتـعليهـشقوته،ـ
وعاودهـعنادهـوتعصبه،ـكيفـقاومـفطرته،ـوأكرهـنفسهـعىـخالفةـشعورهـووجدانه،ـ
ـالقرآنـ ـيصور ـأنـحارـوذهبـكلـمذهبـيـضالهـوحرتهـعىـنحوـما ـقالـبعد وقالـما

تلكـاحرةـوامقاومةـوااستكراهـبقوله:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ﴾ـإلخ.
وأماـمالـالقرآنـاللغويـفهي:ـتلكـالظاهرةـالعجيبةـالتيـامتازـهاـالقرآنـيـ
رصفـحروفه،ـوترتيبـكلاتهـترتيبًاـدونهـكلـترتيبـونظامـتعاطاهـالناسـيـكامهمـ

وبيانـذلك:
ـبلذةـ ـتشعر ـالصحيحة، ـاستمعتـإىـحروفـالقرآنـخارجةـمنـخارجها أنكـإذا
جديدةـيـرصفـهذهـاحروفـبعضهاـبجانبـبعضـيـالكلاتـواآيات،ـهذاـينقرـ
ـإىـغرـذلكـماـهوـمقررـيـ وذاكـيصفرـوهذاـيفىـوذاكـيظهرـوهذاـهمسـوذاكـجهر
ـالقرآنـحنـ ـيتجىـلكـمالـلغة ـومنـهنا بابـخارجـاحروفـوصفاهاـيـعلمـالتجويد،
خرجـإىـالناسـيـهذهـامجموعةـامختلفةـامؤتلفةـاجامعةـبنـاللنـوالشدةـواخشونةـ
والرقةـواجهرـواخفية،ـعىـوجهـدقيقـمكم،ـوضعـكاـمنـاحروفـوصفاهاـامتقابلةـ
ـأخاذةـ ـامجموعـقالبـلفظيـمدهشـوقرةـسطحية ـبميزان،ـحتىـتأَلفـمن يـموضعه
امتزجتـفيهاـجزالةـالبداوةـيـغرـخشونة،ـبرقةـاحضارةـمنـغرـميوعة،ـوتاقتـ
عندهاـأذواقـالقبائلـالعربيةـعىـاختافهاـبكلـيسـرـوسهولةـولقدـوصلـهذاـاجالـ
ـالناسـاعتلـمذاقهـ ـالقرآنـيءـمنـكام ـاإعجاز،ـبحيثـلوـداخلـي اللغويـإىـقمة

يـأفواهـقارئيهـواختلـنظامهـيـآذانـسامعيه.ـ
ـمتينًاـحفظـالقرآن،ـ ـالصويـواجالـاللغويـدليلـإعجازـوسورًا ـالنظام فكانـهذا

مصداقاـلقولهـسبحانهـ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ـ]احجر:ـ9[.
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اخاصة الثانية:

إرضاؤهـالعامةـواخاصةـومعنىـهذا:ـأنـالقرآنـالكريمـإذاـقرأتهـعىـالعامةـأوـ
قرئـعليهمـأحسواـجالهـوذاقواـحاوته،ـوفهمواـمنهـعىـقدرـاستعدادهمـماـيريـ
عقوهمـوعواطفهم،ـوكذلكـاخاصةـإذاـقرؤوهـأوـقرئـعليهمـأحسواـجلاهـوذاقواـ

ـالعامة. ـيفهم ـأكثرـما حاوتهـوفهمواـمنه
 اخاصة الثالثة:

ـالعقلـوالعاطفة،ـومعنىـهذاـأنـأسلوبـالقرآنـياطبـالعقلـوالقلبـ إرضاؤه
معًاـوجمعـاحقـواجالـمعًا،ـانظرـإليهـمثًاـوهوـيـمعمعاتـااستدالـالعقيـعىـ
البعثـواإعادةـيـمواجهةـمنكرهمـا،ـكيفـيسوقـاستدالهـسوقًاـهزـالقلوبـهزًاـ
ويمتعـالعاطفةـإمتاعًاـباـجاءـيـطيـهذهـاأدلةـامسكتةـامقنعةـإذـقالـاهـسبحانهـيـ

سـورةـفصلت:ـ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ * 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   * ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڱ * ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ * ھ ھ ھ 
ـ ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ﴾ـ]6-))[ـتأملـيـاأسلوبـ ھ ے *
ـالنتيجةـ ـالتيـهيـبمثابة البارعـالذيـأقنعـالعقلـوأمتعـالعاطفةـيـآنـواحدـحتىـيـاجملة
ـاأوى:ـ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـ]فصلت:ـ39[ـ ـإذـقالـيـاآية منـمقدماتـالدليل
ويـاآياتـاأخرة:ـ﴿ــۆ ۆ﴾ـياـللجمـالـالساحرـوياـلإعجازـالباهرـالذيـ
يستقبلـعقلـاإنسانـوقلبهـمعًاـبأنصعـاأدلةـوأمتعـامعروضاتـيـهذهـالكلمـاتـ

امعدودات.
اخاصة الرابعة:

جودةـسبكـالقرآنـوإحكامـرده،ـومعنىـهذاـأنـالقرآنـبلغـمنـترابطـأجزائهـ
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وماسكـكلاتهـوملةـوآياتهـوسورةـمبلغاـاـيدانيهـفيهـأيـكامـآخر،ـمعـطولـنفسهـ

ـالواحد. وتنوعـمقاصدهـوافتنانهـوتلوينهـيـاموضوع
وآيـةـذلكـأنكـإذاـتأملتـيـالقرآنـالكريمـوجدتـمنهـجسمـاـكاماـتربطـ
اأعصابـواجلودـواأغشيةـبنـأجزائه،ـومحتـفيهـروحاـعاماـيبعثـاحياةـواحسـ
ـمتنوعةـ ـكثرة ـمتآلفةـعىـحنـأنه ـمتاسكة ـفإذاـهوـوحدة عىـتشابكـوتساندـبنـأعضائه،

متخالفة.ـ
ـامناسباتـفنحيلكـعليها. ـببيان وكتبـالتفسرـطافحة

اخاصة اخامسة:
براعتهـيـتريفـالقولـوثروتهـيـأفاننـالكام،ـومعنىـهذاـأنهـيوردـامعنىـ
ـأنفاسـاموهوبنـمنـ ـتنقطعـيـحلبتها ـفائقةـخارقة ـبمقدرة الواحدـبألفاظـوبطرقـختلفة
ـأمثلةـهديكـوناذجـ ـهناـبسبيلـااستيعابـوااستقراءـولكنها الفصحاءـوالبلغاء،ـولسنا
تكفيكـمنهاـتعبرهـعنـطلبـالفعلـمنـامخاطبنـبالوجوهـاآتيةـاإتيانـبريحـمادةـ

اأمرـنحوـقولهـسبحانهـ﴿ۆ      ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴾ـ]النساء:ـ58[.
واأخبارـبأنـالفعلـمكـتوبـعىـالـمكلفنـنحوـ﴿ـٹ ٹ ٹ﴾ـ

]البقرة:ـ83)[.
واإخبـارـبكونـهـعىـالنـاسـنحوـ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ﴾ـ]آلـعمران:ـ97[.
واإخبارـعنـالـمكلفنـبالفعلـامطلوبـمنـهـنحوـ﴿ڃ ڃ 

چ  چ چ﴾ـ]البقرة:ـ228[.ـأيـمطلوبـمنهنـأنـيربصن.
واإخبارـعنـامبتدأـبمعنىـيطلبـحقيقهـمنـغرهـنحوـ﴿ہ ہ ہ ھ﴾ـ

]آلـعمران:ـ97[ـأيـمطلوبـمنـامخاطبنـتأمنـدخلـاحرم.
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وطلبـالفعـلـبصيـغةـفعلـاأمـرـنحـوـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ﴾ـ]البقرة:ـ238[ـأوـبامـاأمرـنحوـ﴿ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ﴾ـ]احج:ـ29[.
واإخبارـعنـالفعلـبأنهـخيـرـ﴿ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ﴾ـ]البقرة:ـ

.]220
ـنحوـ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ـ]البقرة:ـ89)[. ـبر ـبأنه ووصفـالفعلـوصفًاـعنوانيًا
نحوـ﴿ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  بالفريضةـ الفعلـ ووصفـ

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ﴾ـ]اأحزاب:ـ50[.
وترتيـبـالوعدـوالثـوابـعىـالفعلـنحوـ﴿ۉ ې ې ې ې ى ى 

ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾ـ]البقرة:ـ245[.
وترتيـبـالفعلـعىـشـرطـقبلهـنحوـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ـ]البقرة:ـ

.](96
وإيقاعـالفعلـمنفيًاـمعطوفًاـعقبـاستـفهامـنحوـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ 

ڤ﴾ـ]النحل:ـ7)[.

ـالفعلـعقبـترجـنحوـ﴿ې ې﴾. وإيقاع
وترتيبـوصفـشنيعـعىـتركـالفعلـنحوـ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ﴾ـ]امائدة:ـ44[.

اخاصة السادسة:
معـالقرآنـبنـاإمالـوالبيانـمعـأهمـاـغايتانـمتقابلتانـاـجتمعانـيـكامـ
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ـامعنىـاـحتاجـإىـ ـإماـواضحة ـمبنـأنـالكلمة ـبلـكامهمـإماـمملـوإما ـللناس، واحد
بيانـوإماـخفيةـامعنىـحتاجـإىـبيان،ـولكنـالقرآنـوحدهـهوـالذيـانحرقتـلهـالعادة،ـ
فـتسمعـاجملةـمنهـوإذاـهيـبينةـمملةـيـآنـواحدـأماـأهاـبينةـأوـمبينةـبتشديدـالياءـ
وفتحها،ـفأهاـواضحةـامغزىـوضوحًاـيريحـالنفسـمنـعناءـالتنقيبـوالبحثـأولـ
ـكلهاـصحيحـأوـمتملـأنـيكونـ ـمعانـجديدة ـفيهاـاحتـمنها ـأمعنتـالنظر ـفإذا وهلة،
ـتصيبـأنتـمنـ ـما ـبقدر ـزادتكـمنـامعارفـواأرار ـالنظر ـأمعنتـفيها صحيحًا،ـوكلا

النظرـوماـحملـمنـااستعداد.ـ
اخاصة السابعة:

َقْصُدـالقرآنـيـاللفظـمعـوفائهـبامعنى،ـومعنىـهذاـإنكـيـكلـمنـملـالقرآنـ
ـاللفظـ ـيزيد ـأن ـاإهيةـدون ـاهداية ـالنفوسـالبريةـمن ـبيانًاـقاصدًاـمقدرًاـعىـحاجة جد
عىـامعنى،ـأوـيقرـعنـالوفاءـبحاجاتـاخلقـمنـهدايةـاخالـق،ـومعـهذاـالقصدـ
ـقدـجىـلكـامعنىـيـصورةـكاملةـاـتنقصـ ـمنـاإرافـوالتقتر،ـجده اللفظيـالريء
شيئًاـيعترـعنرًاـأصليًاـفيهاـأوـحليةـمكملةـها،ـكاـأهاـاـتزيدـشيئًاـيعترـدخيًاـفيهاـ
وغريـبًاـعنـهاـبلـهوـكمـاـقالـاه:ـ﴿ــڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ـ

]هود:ـ)[.
ـبلـكلـمنطقـ ـبهـيـالقرآن، ـالذيـتظفر واـيمكنـأنـتظفرـيـغرـالقرآنـبمثلـهذا
ـبنـهاتنـالغايتنـكالزوجـبنـرتنـبمقدارماـ ـتفوقـيـالباغةـوالبيانـجده بليغـمها

ـيغضبـاأخرى.ـ يريـإحداما
ـالقصدـيـاللفظـمعـ ـالتوفيقـبنـهاتنـالغايتنـوما ـكتبـله ـأنـبليغًا ـافرضنا وإذا
الوفاءـبامعنىـيـملةـأوـملتنـمنـكامه،ـفإنـالكالـواإعياءـاـبدـاحقًاـبهـيـبقيةـ

ـالفينة.ـ ـالفينةـبعد ـالتوفيقـمرةـثانيةـإاـي ـالكام،ـوندرـأنـيصادفهـهذا هذا
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ـفافتحـامصحفـالريفـمرة،ـواعمدـإىـ ـاخاصة وإنـأردتـأنـتلمسـبيدكـهذه
ملةـمنـكتابـاهـوأحصهاـعددًا،ـثمـخذـبعددـتلكـالكلاتـمنـأيـكامـآخرـوقارنـ
ـانظرـ ـالقصدـيـاألفاظـثم ـأمأـبامعايـمع ـأها بنـاجملتنـووازنـبنـالكامنـوانظر
أيـكلمةـتستطيعـأنـتسقطهاـأوـتبدهاـبمـاـهوـخرـمنهاـيـذلكـالكامـاإهي،ـوكمـ
كلمةـجبـأنـتسقطهاـأوـتبدهاـيـذلكـالكامـالبري،ـإنكـإذاـحاولتـهذهـامحاولةـ
فستنتهيـإىـهذهـاحقيقةـالتيـأعلنهاـابنـعطيةـفياـحكيـالسيوطيـعنهـوهوـيتحدثـ
ـالعربـعىـلفظةـأحسنـ ـالكريمـإذـيقول:ـ»لوـنزعتـمنهـلفظةـثمـأديرـلسان ـالقرآن عن

منهاـمـتوجد«.ـاهـ،ـوذلكـبخافـكامـالناسـمهاـساـوعا))).ـ
هذاـيكونـاإمامـالطحاويـقدـانتهىـمنـبيانـمسألةـالكام،ـوأهمـماـيتعلقـهاـ
منـأحكام،ـوقدـوضَعـهاـخامةـهيـيـاحقيقةـقاعدٌةـجليلة،ـنرحهاـإماًاـفياـيأي.ـ

قال الطحاوي: )ومن وصف اه بمعنى من معاي البر فقد كفر)2))
فيهـرٌدـمبارـعىـَمنـقالـمنـامجسمةـبأنـاهـتعاىـيتكّلمـبالصوتـواحرف،ـ
وبأنـكـامهـعبارٌةـعنـحوادَثـمتـتاليةـُيوجدهاـيـذاته،ـوهيـعبارةـعنـأصواتـ
ـاهـتعاىـبُقدرتهـويقيمهاـبذاته،ـلتصبحـحوادثـحالةـيـذاته!ـوكٌلـ وحروف،ـُيوجدها
منهاـحادث،ـاحٌقـلِـاـقبلهـوسابٌقـلِـاـبعده،ـفهذاـمعنىـمنـامعايـالثابتةـللبر،ـفمنـ
أثبتهاـهـتعاىـفعليهـاحرصـعىـمراجعةـنفسهـمرارًاـبحذرـشديدـلئاـيندرجـحتـ

ـالقرآن«،ـللشيخـممدـ ـالعرفانـيـعلوم )))ـماـأوردتهـمنـخواصـالقرآنـخصتهـمنـكتابـ»مناهل

عبدـالعظيمـالزرقاي،ـامبحثـالسادسـعر،ـ)2:ـ98)-226(.ـطبعةـعيسىـالبايـاحلبيـ
وركاه.

)2)ـهذهـالعبارةـغرـموجودةـهناـيـرحـالبابريـوكذلكـرحـعمرـبنـإسحاقـالغزنويـاهنديـ

الذيـاعتمدـكثرًاـعىـالبابريـيـرحه.ـوالعبارةـموجودةـيـرحـالعامةـالغنيميـوالقايـ
ـالراح. ـالشيباي،ـويـأكثر ـإبراهيم ـبن إساعيل
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مفهومـعبارةـاإمامـالطحاويـهذهـوهوـمنه،ـولكنـاـبَدـأنـيقالـهناـأنـتفصيلـامعايـ
غرـمذكورـيـهذهـالعبارة،ـولذلكـسوفـنرجئـالرحـالتفصييـهذهـالعبارةـإىـقولـ

ـاهـعنـاحدودـوالغايات«.ـ الطحاوي:ـ»تعاى
وذلكـأنهـماـمـحّددـاإمامـالطحاويـهناـماـهيـمعايـالبشـرـامستلزمةـللكفرـ
والثابتةـهمـعىـسبيلـالتفصيل،ـوهيـالتيـاـجوزـإثباُتـمثلهاـأوـشبههاـهـتعاى؟ـوماـ
قالـيـبدايةـامتن:ـ»هذاـذكرـبيانـعقيدةـأهلـالسنة«،ـفنحنـنقول:ـاـبَدـأنـيبنـماـهيـ
امعايـالتيـجبـتنـزيُهـاهـتعاىـعنها،ـومـيّبينهـهناـيـهذاـاموضع،ـفاـبدـأنـيبّينَهـيـ
ـإثباتـ ـإنهـاـبدـمنـااعرافـأن ـإليه.ـونقولـهنا: ـالذيـأرنا ـاموضُع موضعـآخَر،ـوهو

ـالثابتةـللبر. ـامعاي ـاحوادثـبالذاتـاإهيةـيندرجـكلهـي الصوتـواحرفـوقيام
ومعـذلك،ـفاـبَدـمنـاانتباهـإىـأنـامذكورـهناـقاعدةـكليةـاـبّدـمنـمراعاها،ـ
ـللبر،ـ ـالثابتة ـاهـتعاىـعنـحقيقتها ـإىـالبرـاـبّدـمنـتنزيه ـامعايـامضافة ـأن وحاصلها
وإنـمـتكنـمنـخواِصـالبر،ـاـيقالـإنـمنـامعايـامضافةـللبرـالعلمـمطلقًاـوهوـ
ـاخاصةـككونهـكيفيةـمعينة،ـ ـاحقيقة ـالعلمـاخاّصـذو ـالبرـهو ـبلـحقيقةـعلم ثابتـه،
وكونهـحادثًا،ـوكونهـيزدادـوينقص،ـوكونهـيتوقفـعىـأسباب،ـونحوـذلك،ـفحقيقةـ
ـيستلزمـ ـم ـفاـإذا ـمطلقـالعلم، ـأما ـاهـتعاىـعنه، العلمـالثابتـللبرـهوـالذيـينبغيـتنزيه
النقصـوالتشبيه،ـوذلكـأنـالعلمـيـنفسهـمنسوبـللبرـوللمائكةـوخالقـاخلقـ
ميعًا،ـفالعلمـبحقيقتهـامنسوبةـللبرـوامضافةـإليهم،ـوللمخلوقاتـغرهم،ـينبغيـ
تنـزيهـاهـتعاىـعنه.ـخصوصًاـبعدـورودـكونـاهـتعاىـعالـًاـيـالكتابـوالسنة،ـوبعدـ

دالةـالعقلـعىـثبوتـذلكـلهـجلـشأنه.ـ
وذلكـبخافـاأمورـالتيـليستـمنـخواِصـالبر،ـامضافةـإليهم،ـماـمـيردـ
ـله،ـفضًاـعنـأنـيكونـالدليلـالعقيـ ـعىـنسبتها نسبتهاـهـتعاىـيـالنقل،ـواـدليلـعقليًا
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دااًـعىـوجوبـنفيهاـعنهـتعاى،ـفهذهـاأمورـاـجوزـأنـننسبهاـهـتعاى،ـوإنـمـتكنـ
ـالبرـيـجهة،ـوهمـحيزـخاصـهم،ـوكذاـ ـإن ـيقال ـأن منـخواصـالبر.ـفاـجوزـمثًا
همـحُدهمـاخاصـهم،ـفهاـجازـأنـيقالـهـتعاىـحيزـخاٌصـبه،ـولهـجهتـهـوحدهـ

ـبذاته! ـبه،ـكاـيليق اخاصان
اـيقالـذلك؛ـأنـأصلـاحدـواجهةـواحيزـغرـواردـيـالنقل،ـاـيـالكتابـواـ
ـاهـتعاىـعنـذلكـأنهـيستلزمـ ـالعقلـداٌلـعىـوجوبـتنزيه ـالصحيحة،ـبلـإن ـالسنة ي

ـامخلوقاتـبرًاـوغرـبر. مشاهة
ـالبرـأوـحقيقتهمـمنـحيثـهمـبر،ـككونـاإنسانـ وتبقىـاأمورـاخاصةـباهية
ذاـعقلـمثًا،ـأوـمركبًاـيـخلقتهـعىـصورةـخصوصة،ـأوـككوهمـمنـحمـودم،ـأوـ
ـالبرـغرهم،ـ ـاأمورـاـيشركـفيهاـمع ـفنحوـهذه كوهمـخلوقنـمنـطنـونحوـذلك،
ـأمرـواضحـظاهرـاـينبغيـاخافـفيه.ـ فاـجوزـعىـسبيلـالقطعـنسبتهاـهـتعاى،ـوهذا
ـاموضع:ـ»إنـاهـوإنـوصفـبأنهـمتكلمـلكنـاـيوصفـ ـابنـأيـالعزـيـهذا وقال
بمعنىـمنـمعايـالبرـالتيـيكونـاإنسانـهاـمتكلًا،ـفإنـاهـليسـكمثلهـيءـوهوـ
السميعـالبصر«))).ـاهـ.ـواـريبـيـأنـهذاـاموضعـمنـمتـنـالطحاويةـمنـامواضعـ
امحرجةـللمشبهةـوامجسمة،ـفإنـقـيامـاأصواتـواحروفـوحلولـاحوادث،ـأوـ
احركةـواجهةـوغرهاـماـأثبتوهاـهـتعاى،ـهيـيـالوقتـنفسهـمنـمعايـالبر،ـكمـاـ
ـاحوادث.ـ ـتطرأـعليها ـمفتقرة ـمتغرة ـمنـحيثـإنـالبرـخلوقاتـهـتعاىـمتحيزة قررنا،
فكيفـيمكنـهمـأنـيرحواـهذهـالفقرةـامهمةـمنـكامـالطحاوي؟ـرأيناـكامـابنـأيـ
العزـحاولـأنـجعلـمرادـالطحاويـنفيـ)معايـالبرـالتيـيكونـاإنسانـهاـمتكلًا(ـ
بحسبـعبارته،ـواـشـكـيـأنهـيعنيـأواً:ـالفمـواللهاةـونحوـذلكـمنـاأعضاء،ـ

)))ـالروحـالوافيةـعىـالعقيدةـالطحاوية،ـرحـابنـأيـالعزـ)):ـ360(.ـ
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التيـرأيناـبعضـامجسمةـأثبتهاـهـتعاى،ـونسبهاـلإمامـأمدـبنـحنبل،ـكاـيـروايةـ
ااصطخري،ـماـروىـعنهـأنهـيعتقدـأنـاهـتعاىـكلمـموسىـعليهـالسامـبفيه!ـولكنـ
نحنـنرىـأنـهذاـالقدرـمنـالشـرحـوإنـكانـيـنفسهـصحيحًا،ـإاـأنهـغرـكاٍفـهنا،ـ
فإنـاإمامـالطحاويـيريدـأنـيقول:ـاـيصحـأنـيعترـكامـاهـتعاىـالذيـهوـمعنىـ
منـامعايـاخاصةـباهـتعاى،ـمشاهًاـلكامـالبرـالذيـهوـمعنىـخاصـبالبر،ـيعنيـ
أنـكامـالبرـإنـكانـباحروفـواأصواتـوكانـحادثًاـقائمـًاـعىـالتدريجـيـذاتـ
ـاهـتعاىـينبغيـأنـيكونـمعنىـاـ ـفإنـكام اإنسان،ـويزولـبعدـحدوثه،ـكاـهوـمعلوم،
ـامعايـفهوـمشبهـهـتعاىـ ـاهـتعاىـهذه ـالصفاتـالبرية،ـومنـجعلـلكام يتصفـهذه
ـاهـتعاى،ـفمعـأنهـحقـإاـ ـالفمـواللسانـونفيهاـعن ـالكامـعى ـالثابتةـله.ـوأما ـامعاي ي
أنهـيقعـيـتنزيهـاهـتعاىـعنـاأعضاءـواأجزاءـكاـنَصـعىـذلكـاإمامـالطحاوي،ـ
وليسـهناـأصالة.ـفليتـنبهـلذلك،ـولوـكانـمرادـاإمامـالطحاويـإثبـاتـاأصواتـ
ـللمشبهةـ ـيوضحـخالفته ـمنـذلك،ـوهذاـما ـمانعـيمنعه ـثمة ـفا واحروفـأثبتهاـراحة

وامجسمةـيـقوهمـهذا.
قال الطحاوي: )فمن أبر هذا اعتر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه 

بصفاته ليس كالبر(
اـهوـكالبرـبذاته،ـواـبصفاته،ـواـبأفعاله؛ـبناًءـعىـالتوحيدـيـالذاتـوالصفاتـ

واأفعال.
قالـالبابري:ـ»هذاـكلهـتأكيدـلنفيـحدوثـالكامـوجعلهـمنـجنسـاحروفـ
منـ وأنهـ القرآنـوحدوثهـ بخلقـ قالـ منـ فإنـ امخلوقن،ـ لكامـ مشاهاـ واأصوات،ـ
جنسـاحروفـواأصواتـفقدـوصفـالباريـباـيوصفـبهـالبر،ـفيكونـهذاـالقولـ
مشاهًاـلقولـالكفارـالذينـهمـقائلونـبأنهـكامـالبر،ـماـفيهـمنـتشبيهـاخالقـباخلق،ـ
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فمنـتأملـيـهذهـامعايـوبحثـعنهاـوفهمهاـوقعـلهـااعتبارـووجبـعليهـاانزجارـ

ـاهـ. ـالكفار)))«. ـيقوله عا
ـاهـتعاىـعنـاحرفـوالصوتـ ـتنزيه ـقررناهـسابقًا،ـيـمسألة ـيؤكدـما وكامهـهذا
وقيامـاحوادثـبذاتهـجلـوعزـوتعاىـعاـيقولـالذينـابتدعواـيـالدينـوادعواـأنـهذهـ

ـالسلف! البدعةـعقيدة
ـالثابتةـللخلق،ـ فاـبالكـبعدـذلكـبمنـمـينزجرـهذا،ـبلـوصفـاهـتعاىـبامعاي
ونسبـإليهـتعاىـماـاـجوزـنسبُتهـإاـإىـامخلوقات،ـوذلكـكامشّبهةـوامجّسمةـالذينـ

ـاحرَفـوالصوتـاحادَثنـيـذاتهـبقدرتهـوإرادته. نسبواـإليهـتعاى
إىـهذاـاحدـيكونـاإمامـالطحاويـقدـانتهىـمنـاحديثـعنـمسألة،ـوابتدأـيـ

ـأخرى،ـفقوله:ـ»ومنـوصف...«ـمهيٌدـمسألةـجديدةـسيرعـفيها.ـ مسألة

* * *

)))ـ»رحـالبابري«،ـص66.
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مسألة الرؤية

قال الطحاوي: )والُرؤية حٌق أهِل اجنِّة(
مّهدـمسألةـوقوعـرؤيةـاهـتعاىـأهلـاجنة،ـأي:ـكونـأّنـاهـتعاىـسراهـالبُرـ
يـاآخرة،ـباـمىـمنـأنـاهـاـُيوَصفـبمعنًىـمنـمعايـالبر،ـكاـسبق،ـماـيناسبـ
أنـيستصحبـالعاقُلـيـنفسهـأّنـرؤيَةـامخلوقـللخالقـتعاىـينبغيـأنـتكونـمناسبًةـ
ـامخلوقاتـبمقابلةـوشعاعـوحٍدـوشكٍلـوصورةـ ـفإنـكانتـرؤية لذاتِهـوحقيقِةـوجوده،
ونحوـذلكـــأنـامخلوقاتـهاـأشكالـوحدودـوصورـــفإنـرؤيةـاهـتعاىـاـتكونـ

كذلك؛ـوذلكـأنـكَلـموجودـيرىـبحسبـذاته.ـ
وقوله:ـ»حٌق«ـخبـٌرـلـ»الرؤية«،ـأي:ـالرؤيةـثابتـٌةـمنـحيثـهيـنعمة،ـوذلكـ
بإثباتـاهـسبحانهـإياها،ـكمـاـوردـيـالقرآن،ـوالسنةـالريفة،ـوثبَتـتـعندـمهورـ

امسلمن.ـ
ولرحـهذهـامسألةـامهمةـالتيـكُثرـفيهاـخاُفـامسلمن،ـسنمّهدـيـبيانـمعنىـ

ـامسألة. ـنبنـأصول الرؤيةـثم
الرؤيةـ  لغًةـ  تطلقـالرؤيةـعىـعدةـأمورـكاـقالـالعامةـاأصفهايـيـ»امفردات«:ـ
»الرؤيةـإدراكـامرئي،ـوذلكـأربـبحسبـقوىـالنفس.ـواأول:ـباحاسةـوماـ
جريـمراها،ـنحوـ﴿ڻ ڻ*ۀ ۀ ہہ﴾ـ]التكاثر:ـ6-ـ7[ـ

وقولهـتعاى:ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ـ]الزمر:ـ60[ـوقـوله:ـ﴿ۅ 



ـــ601 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
ۉ ۉ﴾ـفإنهـماـُأجِرَيـمرىـالرؤيةـاحاسة،ـفإنـاحاسةـاـتصحـعىـاهـتعاىـعنـ
ذلك،ـوقوله:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ـ]اأعراف:ـ27[.ـوالثاي:ـبالوهمـ
ـمنطلق«،ـونحوـقوله:ـ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ـ والتخييلـنحوـ»أرىـأنـزيدًا
]اأنفال:ـ50[.ـوالثـالث:ـبالتـفكر؛ـنحوـ﴿ک ک ک ک گ﴾ـ]اأنفال:ـ48[ـوالرابع:ـ
بالعقل،ـوعىـذلكـقوله:ـ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ـ]النجم:ـ))[،ـوعىـذلكـملـقوله:ـ

﴿ڑ ک ک ک﴾ـ]النجم:ـ3)[ـ«.
هذهـعدةـمراتَبـكٌلـمرتبةـمنهاـتسمىـ»رؤية«،ـوهذاـمنـحيثـااستعالـاللغوي،ـ
ويمكنـأنـنفّصلـيـهذاـامعنىـقليًاـفنقول:ـإذاـرأيتـإنسانًاـعنـطريقـاإحساسـ
به،ـكأنـترىـخيالهـيـالظلمة؛ـفهذاـإدراكـعنـطريقـاحّس،ـلنفرضـأنـالصورةـالتيـ
حصلتـيـحّسكـاختزنتهاـيـنفسكـوأغمضتـعينكـثمـاستحرتـهذهـالصورة،ـ

ـتراهاـوأنتـُمغمٌضـعينيك. ـامنام ـأيضًاـرؤية،ـوكذلكـرؤيا ـيسمى ـااستحضار فهذا
ـالعلم،ـفيقال:ـ ـُيطلقـعى ـاأعّمــ ـبمعناه ـالرؤيةـعبارةـعنـإدراٍك،ـواإدراكــ إذن
ـأنـيكونـهناكـمقابلةـ ــ ـالرؤية ـالذيـهو ـاإدراكــ ـإدراك،ـواـيشرطـحصولـهذا العلم

واـتوُسطـأشعة،ـواـأنـتكونـعيناكـمفتوحَتن،ـكاـاـُيشرطـذلكـيـالعلم.ـ
وقبلـالدخولـيـرحـكامـاإمامـالطحاويـنذكرـأقوالـالفرقـاإسامية:ـ

قالـامجسمة:ـاـرؤيةـإاـبمقابلٍةـوجهًاـلوجه،ـفيجُبـأنـيكونـامرئُيـأمامكـ
ـأي:ـعىـامتدادـ ـمنه،ـوهوـيـجهةـمنك، ـفتكونـأنتـيـجهة وأنـتكونـعيناكـمفتوحتن،

حٍيـمنك.
ـبصورة،ـوعىـجهة،ـولكنـاـنحيطـبه؛ـ ـنراه ـنرىـاهـبمواجهٍةـمنا،ـوقالوا: قالوا:
كاـنقول:ـنرىـالساء،ـولكنـاـنحيطـبأطرافها،ـوهذاـاـيمنعـوجوَدـأطرافـللساء،ـ

ـاهـعندهم. ولكنـنحنـاـندركها،ـوكذلكـحقيقُة
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وقدـفّرـابنـتيميةـقوَلـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيـحديثـالرؤية:ـ»سرونـرّبكمـكاـترونـ
القمرـليلةـالبدر«)))ـبأنهـسيكونـتعاىـيـجهةـالعلوـوأنهـسيكونـمقابًاـللمخلوقات،ـ
ومنـامعلومـأنهـعىـقولهـسيكونـسائرـامخلوقاتـيـجهةـالتحتـوالسفلـبالنسبةـهـ
تعاى،ـوماـدامـُيرىـيـجهةـفلهـحدوٌد،ـولكنـاـنحيطـها،ـفنحنـنرىـجزءًاـمنـاه.ـ

قالـابنـتيميةـيـمنهاجـالسنةـيـالردـعىـالشيعيـاحيـعندماـقالـإنـاأشاعرةـ
ـمعـنفيـ يثبتونـالرؤيةـوينفونـاجهةـعنـاهـتعاىـوينفونـامقابلة،ـوزعمـأنـإثباتـالرؤية

ـللرورة:ـ ـللمرئيـمنافاة اجهةـوامقابلة
»فيقالـلهـالكامـعىـهذاـمنـوجوه:

ـفهوـقولـسلفـاأمةـ ـاهـتعاىـباأبصارـيـاآخرة ـإثباتـرؤية ـأنـيقالـأما أحدها
ـاأحاديثـ ـتواترتـفيه وأئمتهاـوماهرـامسلمنـمنـأهلـامذاهبـاأربعةـوغرهاـوقد
ـيقولونـيرىـعيانًاـمواجهةـكاـ ـالقائلنـبالرؤية ـاحديثـومهور عنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـعندـعلاء

ـامعروفـبالعقل.ـ هو
ــوذكرـحديثـالرؤيةـامعروف،ـثمـقال:ــ

وإذاـكانـكذلكـفتقديرـأنـيكونـبعضـأهلـالسنة)2)ـامثبتنـللرؤيةـأخطأواـيـ
بعضـأحكامها)3)،ـمـيكنـذلكـقدحًاـيـمذهبـأهلـالسنةـواجاعة،ـفإناـاـندعيـ

ـبابـمنهـ)2554(،ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـ ـاجنة، ـأبوابـصفة ـالرمذيـيـ»سننه«، ـأخرجه (((

عنه.
ـالرافضة،ـ ـمنـأهلـالسنة،ـأنهـيتكلمـمعـالشيعة ـهنا ـوابنـتيميةـيعترـاأشاعرة )2)ـيريدـهمـاأشاعرة،

ـامعنىـاأعمـ ـفيدخلـاأشاعرةـيـأهلـالسنة،ـوهذا ـالشيعة ـالكامـمع ـإذاـكان ـأنه وقدـبنـيـكتبه
أهلـالسنةـعنده،ـوأماـاـيـمقابلـالشيعة،ـفإنـاأشاعرةـليسواـمنـأهلـالسنة،ـفإهمـمبتدعةـ

عنده،ـواـيدخلـيـهذاـامعنىـاأخصـأهلـالسنةـإاـمنـهمـعىـمذهبهـورأيه.
ـنفيهمـللجهةـواحدـوامقابلة،ـكاـهوـظاهر. ـابنـتيميةـهو ـالذيـأخطأواـفيهـعىـزعم ـاحكم (3(
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مسألةـ كلـ وأنـ يتفقونـعىـضالة،ـ اـ أهمـ ندعيـ وإناـ منهمـ لكلـصنفـ العصمةـ
ـمعـأهلـالسنة،ـوحيثـتصيبـ ـأهلـالسنةـواجاعةـوالرافضةـفالصوابـفيها اختلفـفيها
ـفاـبدـأنـيوافقهمـعىـالصوابـبعضـأهلـالسنة،ـوللروافضـخطأـاـيوافقهمـ الرافضة
أحدـعليهـمنـأهلـالسنةـوليسـللرافضةـمسألةـواحدةـاـيوافقهمـفيهاـأحدـانفردواـهاـ

ـااثنيـعرـوعصمتهم.ـ ـإاـوهمـخطئونـفيهاـكإمامة ـالسنةـواجاعة ـأهل عنـميع
واجوابـالثاي:ـأنـالذينـقالواـإنـاهـيرىـباـمقابلة)))،ـهمـالذينـقالواـإنـاهـليسـ
فوقـالعامـفلاـكانواـمثبتنـللرؤيةـنافنـللعلوـاحتاجواـإىـاجمعـبنـهاتنـامسألتنـ
وهذاـقولـطائـفةـمنـالكابيةـواأشعرية،ـوليسـهوـقوهمـكلهمـبلـواـقولـأئمتهم،ـ
ـموافقتهـ ـنفاه ـفوقـالعرش)2)،ـومنـنفىـذلكـمنهمـفإنا ـيقولونـإنـاهـبذاته ـالقوم بلـأئمة
ـالذيـاستدلتـ ـالدليل امعتزلةـيـنفيـذلكـونفىـملزوماتهـفإهمـماـوافقوهمـعىـصحة
بهـامعتزلةـعىـحدوثـالعامـوهوـأنـاجسمـاـيلوـعنـاحركةـوالسكونـوماـاـيلوـ

عنهاـفهوـحادثـامتناعـحوادثـاـأولـها.
ـقديمـويمتنعـ ـفيلزمـحدوثـكلـجسمـفيمتنعـأنـيكونـالبارىءـجسًا؛ـأنه قالوا:
أنـيكونـيـجهةـأنهـاـيكونـيـاجهةـإاـجسم،ـفيمتنعـأنـيكونـمقابًاـللرائي،ـأنـ

)))ـوابنـتيميةـليسـمنهم،ـفالذينـقالواـذلكـهمـاأشاعرة،ـأماـهوـفيقولـبامقابلةـواجهةـهـتعاىـ

واحدود،ـكاـهوـمعلوم.
)2)ـلقدـبينتـيـكتابـرحـتأسيسـالتقديسـأنـمتقدميـأهلـالسنةـكابنـكابـوامحاسبيـومنـ

سبقـاأشعريـمنـأطلقـالقولـبأنـاهـتعاىـفوقـالعرش،ـمـيكونواـيريدونـالفوقيةـاحسيةـ
ـامطلقةـيـ ـأعنيـنصواـعىـنفيـاحدودـواجهات،ـوالفوقية ـنصواـعىـذلك، باجهةـواحد،ـفإهم
كامهمـيرادـهاـالفوقيةـبامعنىـالائقـباهـتعاىـمعـتنزههـعنـاجهةـواحدـوالتحيز.ـولكنـابنـ
ـليزعمـأهمـيوافقونهـيـأنـاهـتعاىـيـجهةـوأنـ ـالفوقية ـإطاقـمنـأطلقـمنهم ـيستغلـمرد تيمية

لهـحدًا،ـوشتانـماـبنـاأمرينـوامذهبن.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  604
ـالعقاءـمنـمثبتيـالرؤيةـونفاهاـ امقابلةـاـتكونـإاـبنـجسمن)))،ـواـريبـأنـمهور

ـاهـ. ـبالرورة)2)«. ـالفساد ـالقولـمعلوم يقولونـإنـهذا
يريدـابنـتيميةـأنـأكثرـالناسـالذينـأثبتواـالرؤيةـمعـكونـامرئيـيـجهةـومقابلةـ
ـكالشيعةـ منـالرائي،ـكامجسمةـومنـوافقهمـيـذلكـوهوـابنـتيميةـومتابعوه،ـومنـنفاها
وامعتزلة،ـاعتقادهمـأهاـتستلزمـاجهةـوامقابلةـامستلزمنـللجسميةـواجهةـواحد،ـ
وهذهـجبـتنـزيهـالباريـعنها،ـقالـهؤاءـكلهم:ـإنـقولـمنـقالـبإثباتـالرؤيةـمعـ
تنزيهـاهـتعاىـعنـامقابلةـواحدـواجهةـقولـمعلومـالفسادـبالرورة،ـأيـإنهـاـحتاجـ

ـالعقلـترفضه! إىـنظر،ـبلـإنـبدهة
ومنـالظاهرـأنـقولهـهذاـمردـمغالطة،ـفقدـفرقـاأعامـبنـالرؤيةـوبنـاجهة،ـ
ـولذلكـفقدـأثبتواـ ـأمـغرـمتحيزة، ـكانـمتحيزة ـباموجودات،ـسواء ـمتعلقة ـالرؤية فجعلوا
اانفكاكـبنـالرؤيةـوبنـاجهةـوامقابلةـوالتحيز،ـخافًاـلـاـيزعمهـابنـتيميةـومعهـ

امعتزلةـوالشيعةـيـذلك.ـ
وقالـامعتزلة:ـماـكانـاهـمنَزهًاـعنـاحدودـواجهات،ـوماـكانتـالرؤيةـامعهودةـ
يـعرفـالبرـاـحصلـإاـإذاـكانـامرئُيـيـجهةـومدودًا،ـفإَنـرؤيةـاهـتعاىـمنفيةـ
مالة؛ـأهاـلوـوقعتـللزمـكونـاهـتعاىـيـجهةـولهـحّد،ـوهذاـمناٍفـللتنزيه،ـولذلكـ

ـالرؤية. َنَفوا
فنفُيهمـللرؤيةـنابعـمنـكوهمـجعلواـامعنىـامعهوَدـللبرـمنـالرؤيةـهوـامعنىـ

)))ـنفيـامقابلةـهوـقولـاأشاعرةـواماتريدية،ـوهمـأكثرـامسلمنـوأغلبهم.ـوابنـتيميةـاـيوافقهمـ

يـذلكـكاـترى.
)2)ـ»منهاجـالسنةـالنبوية«،ـأمدـبنـعبدـاحليمـبنـتيميةـاحرايـأبوـالعباسـت:ـ728،ـ)3:ـ)34(ـ

مؤسسةـقرطبةـــ406)،ـط)،ت:ـد.ـممدـرشادـسام.
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الوحيدـلـها،ـمعـأنـذلكـمـيقيمواـعليهـدليًا،ـواـيقدرونـعىـإقامةـدليلـعليهـأبدًا،ـ
ولذلكـفإنـامعتزلةـوقعواـفياـوقعـفيهـامجّسمةـمنـبعضـاجهات؛ـحرهمـمعنىـ

ـامعنىـامروطـباجهةـواحّدـوامقابلة.ـ الرؤيةـي
وأماـأهلـالسنةـفقدـقالوا:ـالرؤيةـأُرب،ـمنها:ـماـُيشرطـلهـجهة،ـومنهاـماـاـ
يشرطـفيهـذلك؛ـفهناكـرؤيةـبمواجهة،ـورؤيةـبدونـمواجهةـــكمـاـأمحناـمنـقبلــ،ـ
فالواقعةـيـاحُلمـاـتكونـبمواجهة،ـونحنـنجزمـأيضًاـأنـاهـتعاىـيرانا،ـولسناـيـ
جهةـمنـاهـتعاى،ـفإذاـصَحـذلك،ـووردـيـاحديثـأنـاهـسبحانهـُيرى،ـونحنـنعلمـ
أنـاهـ﴿ٺٿٿ﴾ـ]الشورى:ـ))[،ـويستلزمـذلكـأنهـليسـمدودًا،ـوليسـ
يـجهة،ـفهوـسبحانهـُيرىـرؤيًةـتليقـبه،ـكاـأنـاهـتعاىـيرىـنفَسهـوليسـيـجهةـمنـ
ـأنـ ـبذاته،ـواـجوز ـننسبـهـتعاىـرؤيًةـائقة ـأنه:ـجبـأن ـإذن ذاتهـجلـوعَز،ـفاحاصل
ـتباُدرـ ـفإن ـباهـتعاى، ـالرؤيةـاـيليق ـامتبادَرـمن ـامعنى ـأن ـاأحاديَثـواآياتـمجّرد ننفَي
ـالقيود،ـ ـامعنىـوهذه ـاستعالـالبرـهاـيـهذا ـلكثرة ـراجٌع ـباجهةـواحّد ـامروطة الرؤية
وذلكـبحسبـإمكاناهمـالواقعية،ـاـبحسبـأحكامـعقليةـتوجبـذلك،ـواـيلزمـمنـ

ذلكـأنهـاـرؤيةـإاـكذلك.
ـأوـحتىـدونـأنـ ـله، ـمواجهَن ـإمكانـأنـُيرىـاليءـونحنـغُر ـننفَي ـأن فاـيلزُمنا
ـأّنـ نفتحـأعيننا؟ـوقدـوردـيءـمنـذلكـكاـروىـالدارميـيـ»سننه«ـعنـأنسـبنـمالك:
ـبالركوعـوالسجود،ـوأنـ ـإذاـكانـيؤمهم النبيـملسو هيلع هللا ىلصـحّثهمـعىـالصاة،ـوهاهمـأنـيسبقوه

ينرفواـقبلـانرافهـمنـالصاةـوقال:ـ»إيـأراكمـمنـخلفيـوأمامي«))).
ـبأنـيلقـرؤيَتهمـيـنفسهـوهمـوراَءه،ـ ـامؤمنن، ـبأحوال ـُيعِلُمه ـاه ـأن معنىـهذا:

ـامقابلة. ـالرؤيةـاـُيشرطـفيها وهذاـدليٌلـعىـأّن

ـبالركوعـوالسجود،ـ)7)3)). ـاأئمة ـبابـالنهيـعنـمبادرة )))ـكتابـالصاة،
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*ٺ  ٿ  *  ڀ  ٺ  ٺ   وأماـقولهـتعاىـيـسـورةـالقيامة:ـ﴿پ  ڀ  ڀ  
*ـٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ـ]القيامة:ـ22-ـ25[،ـفليسـامقصوُد:ـناظرةـللنعيمـأوـمنتظرةـ ٿ 
ـــ ـالتيـحصلـلناـيـاآخرة ــ ـالرؤية ـفهذه ـقالـامعتزلة،ـكاـسنبّنـذلكـقريبًا، لنعيمـاه؛ـكا
نعمٌةـُينعمـاهـهاـعلينا،ـفكاـيقدُرـأنـُيعلمناـبعضـاأحكامـامتعلقةـبه،ـبالنظرـالعقّي،ـ
فهوـقادٌرـــجلـشأنهـــعىـأنـيكشفـلناـزيادَةـكشفـعنـكمـااِتـذاته،ـبحيُثـإنـ
ـإليهـ ـنتوصل ـلِـا ـالعقي،ـواـهيـمانسٌة ـالنظر ـإليهاـعنـطريق تلكـالكااِتـاـنتوصل
كذلك،ـبلـهيـكااٌتـخاصةـهـتعاىـاـيمكنـإدراُكهاـإاـبأنـيلقهاـاهـتعاىـفينا،ـ

ـالتيـتدركهاـحواُسناـباـبذلـجهدـواـنظٍرـِمـنّا.ـ ـاأشياء كاـيلقـفيناـرؤيَة
العقلية،ـاـمنعـأنـيكونـاهـسبحانهـ امقدماتـ واأحاديث،ـمعـاآيات،ـمعـ
مرئّيًاـباـمواجهةـواـحٍد،ـوباـكيف،ـفأينـوجُهـااستحالة؟ـوأينـوجُهـالتشبيهـمعـ

ـامنصُفـيعلمـيـذاتهـأنهـاـوجَهـهناـلاستحالةـواـللتشبيه. نفيـذلكـكله؟
ونحنـنقطعـأنـالعلَمـانكشاٌف،ـوالسمعـانكشاف،ـوالرؤيةـانكشاف،ـفالرؤيةـ

ـاانكشافـعّرناـعنهـباإدراك. ـالوجه،ـبلـهيـرتبةـخاصةـمن ـالعلَمـمنـهذا تشابه
وبنفسـامقياسـالذيـذكرناهـسابقًاـوقلناـفيه:ـإنـاهـيسمعـونحنـنسمع،ـوهوـ
جلـوعاـيعلمـونحنـنعلم،ـباـتشبيهـعلِمناـبعلمه،ـنقولـاآن:ـإَنـاهـمنـشأنهـأنـ
ُيرى،ـونحنـنراهـبأنـيلقـفيناـبقدرتهـرؤيته،ـنحنـاـنراهـيـالدنيا؛ـأنـهذهـاأجسامـ
ـالقْدرـمنـاانكشاف،ـوحتىـاأنبياءـاـحتملونـمثلـ التيـُرّكبناـعليهاـاـحتملـمثلـهذا
هذاـالقدر،ـولذلكـفقدـرّجحـكثرـمنـالعلاءـمنـأهلـالسنةـأَنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـمـيَرـربهـيـ
الدنياـواـيـامعراج،ـبلـالرؤيةـالتيـحصلتـلهـبقلبه.ـومنـقالـإنهـرآه،ـقال:ـإنهـرآهـيـ

الساواتـالُعاـاـيـاحياةـالدنيا.
وحنـقالـموسىـعليهـالسام:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ـ]اأعراف:ـ43)[ـكانـ



ـــ607 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
يعتقدـباـريٍبـأنـاهـُيمكنـأنـُيرى،ـفطلَبـأنـُينِعَمـعليهـبأنـُيرَيهـنفسه،ـولكنـالذيـ
ـأي:ـاـتطيقـرؤيتيـوأنتـ ـأنـتراي، ـالتيـأنتـعليهاـاـُيمكنكـها ـاحالة ـأّن ـاه: ـبه أعلَمه
يـهذاـالطورـمنـاخلقـوالوجود،ـفإذاـكانـاجبلـاـيـحتملـرؤيتيـواـيطيقـملها،ـ
فهلـأنتـأقوىـمنـاجبل؟ـفلنـتأملـيـكامـاهـتعاىـحيثـقالـيـسورةـاأعراف:ـ

﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾ـ]اأعراف:ـ43)[.
ووجهـالدالةـيـاآيةـعىـجوازـالرؤيةـوإمكاهاـظاهٌرـبٌن،ـوهو:ـأنهـاـيوجُدـ
نبٌيـمنـأنبياءـاهـتعاىـعليهمـالصاةـوالسامـجَهُلـماـجوزـوماـيستحيلـيـحِقـاهـ
سبحانه،ـولوـكانتـرؤيُةـاهـتعاىـمستحيلًةـاـيمكنـوقوعهاـــأوـلوـكانتـرؤيةـاهـ
ـالسام،ـولكّنـطلَبهـها،ـدليٌلـ ـَلـاـطلبهاـموسىـعليه ـامعتزلةــ ـالتنزيهـكاـقال تعاىـتناي
عىـاعتقاِدهـجواَزهاـوإمكاَها،ـونحنـنعلمـأنـاأنبياءـعليهمـالصاةـوالسامـعّلمهمـ
ربـالعزة،ـواـيمكنـأنـنفرضـنبّيـًاـمنـاأنبياءـجاهاًـباـجوزـوماـاـجوزـعىـاهـ
تعاى،ـوخصوصًاـإذاـكانـاأمرـُينايـتنزيهـاهـتعاى،ـإذنـالرؤيُةـيـنفسهاـغرـمستحيلةـ
ـثابتةـهـتعاى. ـبأحكاٍم ـالسامـجاهًا واـهيـمستلزمٌةـللتشبيه،ـوإاـلكانـموسىـعليه
ـأي:ـاـحتملـ ـأّنىـأراه«)))، ـاه،ـقال:ـ»نوٌر ـالنبيـممدـملسو هيلع هللا ىلصـعنـرؤية وعندماـُسئل
ـنوٌرـقويـ ـأرأيتمـلوـكانـثمة ـالسامـقال: ـالنبيـعليه ـالتشبيه،ـفكأن أنـيراه)2)،ـوامقصوُد
ساطع،ـأتقدرونـعىـرؤيته،ـواحتالـنورانيتهـوأنتمـهذاـالضعفـمنـالُقوىـاحاّسةـ
واأجسامـالكـثيفةـالضعيفة؟ـإنـناـاـنطيقـمثلـهذاـاإدراكـونحنـعىـهذهـاِخلقةـ

ـأنىـأراه«،ـويـقوله:ـ ـ»نور ـالسام: ـبابـيـقولهـعليه ـمسلمـيـ»صحيحه«،ـكتابـاإيان، ـأخرجه (((

»رأيتـنورًا«،ـ)78)).
)2)ـوليسـمعنىـهذاـأنـُيقال:ـإنـحقيقةـاهـتعاىـأنهـنور،ـكاـقالـابنـرشدـيـ»مناهجـاأدلة«.
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الدنيا،ـكاـموتـبعضـاحراتـالضعيفةـإذاـتوّجهـعليهاـالضوُءـالذيـُنبرـنحنـبه،ـ
فكذلكـاهـتعاىـاـنطيقـرؤيتـهـونحنـيـهذهـاأجسـامـالفانيةـالدنيوية،ـولكنـإذاـ
أعادـاهـتعاىـخْلَقناـيـاآخرة،ـوكناـمنـأصحابـاجنة،ـفإنهـسُينعمـعليهاـبخلِقـنَِعمهـ
الباقيةـامتجددةـوُيودعـفيناـمنـالقدراتـماـيؤّهلناـحملهاـواحتاها،ـوذلك؛ـأنـاهـ

تعاىـُيعيدـإنشاءناـيـاآخرةـنشأًةـأخرى،ـأي:ـِخلقةـأخرى؛ـكاـهوـمعلوم.ـ
فقول الطحاوي: )والُرْؤَيُة َحٌق أَْهِل اَجنَِة(

ـالثابتة.ـ ـأي:ـثابتة،ـمنـ»احقيقة«،ـوهي: »حٌق«،
إّنـرؤيةـاهـللمؤمننـليسـأمرًاـواجبًاـبلـنعمٌةـمنـاه،ـوهيـحاصلةـيـاجنة،ـ
وليسـقبلـذلك،ـوقدـوردتـأحاديُثـكثرةـبأنهـاـَيرىـأحٌدـاهَـيـاحياةـالدنيا؛ـكاـ

أخرجـمسلمـمنـحديثـأيـأمامة:ـ»واعلمواـأنكمـلنـترواـربكمـحتىـموتوا«.
وكذلكـرواهـابنـماجهـيـ»سننه«ـواحاكمـيـ»امستدرك«ـعنـأيـأمامةـالباهيـ
منـحديثـيـصفةـالدجال:ـإنهـيبدأـفيقولـأناـنبيـواـنبيـبعدي،ـثمـيثنيـفيقول:ـأناـ

ربكم،ـواـترونـربكمـحتىـموتوا))).ـ
وهذاـاحديثـفيهـدليـٌلـعىـوقوعـالرؤيةـهـتعاىـبعدـالـموت،ـأي:ـيـاحياةـ

اأخرى،ـوهوـدليٌلـعىـجوازـالرؤيةـمطلقًا؛ـكاـاـيفى.ـ
ووجهـالدالة:ـأنهـعّلقـنفيـالرؤيةـبكونهـقبلـاموت،ـفعِلمناـأّنـماـبعدـاموتـلهـ

ـأعنيـ»حتى«.ـ ـالغاية، ـلـاـقبل حكٌمـخالٌف؛

)))ـأخرجهـابنـماجه،ـكتابـالفتن،ـبابـفـتنةـالدجالـوخروجـعيسىـبنـمريمـوخروجـيأجوجـ

ومأجوج،ـ)4077(.ـواحاكم،ـكتابـالفتنـواماحم،ـ)8620(،ـمطواً.ـوقال:ـهذاـحديثـ
ـوعلقـالذهبيـيـالتلخيص:ـعىـرطـمسلم. ـالسياقة. صحيحـعىـرطـمسلمـومـيرجاهـهذه
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ماـهوـالدليلـعىـثبوتـالرؤية؟ـفيمـاـسبقـذكرناـاأدلةـعىـجوازـصحةـوقوعـ
الرؤيةـبالفعل،ـاـثبوِتـوقوعـالرؤية؛ـأنـالعقلـاـيستطيعـإدراَكـوقوعها،ـولكنهـيستطيُعـ
ـفطريقـ ـالوقوُع ـإدراكـاجواز،ـوأما ـفالعقُلـطريُق ـاممكنات، ـالرؤية،ـكسائر إثباتـصحة

إدراكهـإماـاحسـأوـاخرـوالتجربة.
ـالنقل،ـ ـالثبوتـوأصُلهـهو ـمأَخُذ ـأي: ـبإثباتـاهـها، ـثابتة ـأي: ـ»حق« فقولـاإمام:
وليسـالعقل؛ـأنـالعقلـاـيستطيعـأنـُيدركـأكـثَرـمنـتصحيحـجوازـوقوعها،ـأماـ
ـالسنة:ـ ـأهل ـلذلكـقالـعلاء ـُيدركه؛ ـأن ـالعقُل ـبالفعلـيـاجنة،ـفهذاـاـيستطيع وقوُعها

إنـاأدلةـعىـإثباتـوقوعـالرؤيةـرعية،ـواـمدخليةـللعقلـيـذلك.
ومنـاآياتـالتيـاستـدلواـهاـعىـوقوعـالرؤيةـقولهـسبحانه:ـ﴿ٻ ٻ 
ـفقدـوردتـأحاديُثـمرفوعةـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـوعنـكثرـمنـ ٻ ٻ﴾ـ]يونس:ـ26[

ـاه. ـالزيادة:ـهيـرؤية الصحابةـوالتابعنـبأن
واستدلواـبقولـسيدناـموسى:ـ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾ـ]اأعراف:ـ43)[.
ـامتناع جهل موسى عليه السام با يستحيل عليه تعاى. ـالعلاء: ـقرره ـما وحاصُل
قالوا:ـَطَلُبـأحِدـأعظمـاأنبياءـمنـأويـالعزمـمنـربهـأنـُيرَيُهـنفَسهـدليٌلـعىـأنهـ
يعلُمـأّنـرؤيَةـاهـجائزة،ـولوـمـتكنـكذلكـَلـاـطلبـهذاـالطلب،ـودعوىـأّنـاأنبياءـ
قدـجهلونـماـجوزـوماـيستحيلـعىـاهـتعاىـــكاـسقطـيـذلكـبعُضـامعتزلةـفتعللـ
بهـــوقوٌعـيـاأنبياء،ـوقدٌحـيـتعليمـاهـتعاىـهم،ـوترجيٌحـمنـهذاـامّدعيـلنفسهـعىـ
سيدناـموسىـيـعلِمهـباهـتعاى،ـفإنهـاـُجيزـلنفيهـاجهَلـباستحالةـرؤيةـاهـتعاىـكاـ
ـاللوازُمـوغرهاـ ـفهذه ـُأويـالعزمـمنـالرسل. يزعم،ـومعـذلكـُجيزـذلكـاجهلـعىـأَحد

ـامخالفون. ـبه ـتعّلل ـبطاَنـما ـُيظهر ما
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ـبقوله:ـ ـاهـتعاى ـأجابه استعال كلمة »لن« يفيد اإمكان ا اامتناع؛ـذلكـأنهـلـا
﴿ٴۇ ۋ﴾،ـأي:ـطيلةـاحياةـالدنيا،ـأو:ـيـهذاـامقام،ـواـيصحـأنـيرادـهذهـالصيغة:ـ
»إيـاـُأَرى«؛ـأنـيـهذاـالتقديرـجهياًـموسىـعليهـالسامـكاـمَرـنفيه،ـوفضاًـعنـ
ذلك؛ـفإنـحرفـالنفيـ»لن«ـاـتفيدـالتأبيدـلذاها،ـبلـتفيدـالنفيـيـااستقبال،ـواـ
يشرطـيـذلكـانـيكونـأبديًا،ـبلـتفيدـالتأبيَدـبقرائن،ـكاـقدـاـتفيدـالتأبيدـبقرائن،ـ
وهيـهناـتفيدـالنفَيـيـامستقبلـحاَلـاحياةـالدنيا،ـأوـيـذلكـاحال،ـفهوـمطلُقـنفٍي،ـ
أي:ـيصدقـعليهـأنهـنفٌي،ـولكنهـليسـنفيًاـمطلقًا،ـبمعنى:ـأنهـاـيفيدـالنـفيـيـكلـ
ـأصاًـمنـكلمةـ»لن«،ـ ـامعنىـغرـمفهوم ـفهذا اأحوالـواأوقاتـوالظروفـوالتقادير،

ـالسياق. ـبمفهوٍمـمن واـهو
ويثبتـماـذكرناهـأيضًاـبدليِلـأنهـجوُزـتقييدها،ـنحوـقولك:ـ»لنـترايـحتىـسبعـ
سنوات«،ـولوـأهاـتفيدـالنفيـامطلقـَلـاـجازـتقييدها،ـإذنـسياُقـاآية:ـ»لنـترايـطيلةـ

ـالدنيا«. ـاحياة فرة
ـاليءـ ـاليءـاـُيَرى«،ـوبنـقولك:ـ»هذا ـالظاهرـبنـقولك:ـ»هذا ـالفرق وتأّمل
ـله،ـ ـالرؤية ـللرؤية،ـوالثايـنفُيـوقوع ـاليء ـلصاحيةـهذا ـفالتعبرـاأولـنفٌي لنـيرى«!
فقدـيقالـــبناًءـعىـذلكــ:ـإنـالتعبرـبكلمةـ﴿ٴۇ﴾ـيـهذاـامقامـمنـاإشاراتـالبّينةـ

لصحةـرؤيةـاهـتعاى،ـمعـعدمـحصوهاـموسىـعليهـالسامـيـذلكـالوقت.
التعليق عى استقرار اجبل يفيد إمكان الرؤية أيضاً:

عّلقـاهـتعاىـيـقوله:ـ﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئ ىئ ىئ ىئ﴾ـ]اأعراف:ـ43)[ـحصوَلـرؤيتـهـموسىـعليهـالسامـعىـ
استقرارـاجبل،ـواـشَكـيـأّنـاستقرارـاجبلـــبالنظرـإىـذاتهـــجائز،ـومنـالواضح:ـ
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أنـتعليقـحصولـأمرـعىـأمرـجائز،ـيعنيـأّنـامعَلقـجائٌزـيـنفسه،ـولكنـإذاـمـحصلـ
اأمرـامعَلقـعله،ـفإنـذلكـاـيستلزمـعدمـإمكانـامعَلق،ـبلـغايُةـماـيدُلـعليهـإناـهوـ

عدُمـحصولهـاـعدُمـجوازه.ـ
ولكنـبعضـالناسـزعمواـأنـاستقرارـاجبلـنفَسهـليسـبجائز؛ـأنـاجبلـخّرـ
وتفتتـوصارـدّكـًا،ـومـيعدـجباً،ـبلـصارـترابًا.ـفقالوا:ـثبوتـاجبلـحاَلـتفُتـتهـأمرـ
ـفتكونـالرؤيةـمستحيلة؛ـ ـقدـعّلقـرؤيتهـعىـأمرـمستحيل، ـفيكونـاهـعزـوجّل مستحيل،

ـامعتزلة. كذاـقال
ـإذاـ ـلبطانـماـزعموه: ـبيانًا ـنقولـهم ـباطل،ـفإنا ـالقيلـكام ـالواضحـأنـهذا ومن
أردتمـأنـرؤيةـاهـتعاىـيـالدنياـغرـواقعة،ـُنسِلُمـذلكـلكم،ـولكنـإذاـعّممُتمـقولكمـ
وأردًتمـنفيـأصلـاجوازـمتوسلنـيـذلكـبفهمكمـهذهـاآية،ـفقولكمـاـُمسِوَغـله؛ـ
ـاآيةـهذاـ ـاستقرـحالـتفّتته«ـفتقييُد ـيُقل:ـ»فإن ـاهـعزـوجلـقال:ـ﴿ۉ ې﴾ـوم فإّن
ـااستقرارـأعُمـمنـأنـيكونـحالـتفّتتهـأوـغرـتفّتته.ـ القيدـحُكمـاـدليلـعليه،ـفمجرد
معنىـالكام:ـفإنـمـيستقّرـمكانهـفلنـتراي،ـأي:ـيمكنـأنـيستقّرـويمكنـأنـ
اـيستـقر،ـوبعبارةـأخرى:ـإنـتعليقـحصولـالرؤيةـعىـأمرـجائـزـيـنفسه،ـيستلزمـ
جوازها،ـوعدمـحصولـماـعلقتـعليهـالرؤيةـمنـاأمرـاجائز،ـيستلزمـعدمـوقوعهاـ
ـامتناَعـحصوهاـيـكلـ ـأو وحصوهاـيـذلكـالظرف،ـواـيستلزمـعدَمـجوازهاـيـنفِسه،

حالـوظرف.
فـقولهـتعاى:ـ﴿ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴾،ـوسيـاقـهذهـاآيةـيدُلـ
ــبظاهرهـوبعباراتهـالواضحةـــعىـأنـمطلقـرؤيةـاهـجائزة،ـوأنـسيدناـموسىـكانـ
يعتقدـجوازـرؤيةـاه،ـفلذلكـطلبـرؤيته،ـفعّلمهـاهـأنكـلنـتستطيعـرؤيتيـاآن،ـأوـ

لنـحصلـلكـرؤيتيـاآن.
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وبعضـالناسـيقولون:ـإَنـالذيـأرادهـسيدناـموسىـعليهـالسامـالعلَم،ـفأطلقـ
الرؤيةـوأرادـالعلم.ـنقولـهم:ـسّلمناـأنـالعلمـباهـجائز،ـولكنـإذاـقرأناـسياقـاآية:ـ
﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ـهاتانـاللفظتانـمعًاـ﴿ۇ﴾،ـ﴿ۆ﴾ـيستحيلـأنـيكونـ
ـالرؤية،ـفقوهمـهذاـخالفـللظاهرـمنـ ـامرادـها ـيكون ـبلـجبـأن ـالعلم، امرادـهاـمّرد

اآية.ـ
ثمـاحظواـجوابـاهـلسيدناـموسى،ـقالـله:ـ﴿ٴۇ ۋ﴾ـوليسـ»لنـتعلمني«ـ
أوـ»لنـتعرفني«،ـفظاهُرـهذا:ـأنـامراَدـالرؤيُةـوليسـالعلم،ـواـيُرـيـذلكـإنـكانتـ
ـفهوـيطلبـذلكـالنوعـاخاصـ ـمنـمراتبـاإدراك، ـمنـالعلمـأوـمرتبًة ـنوعًاـخاّصًا الرؤية

ـالعلم. اـمطلق
ـقوَمهـ ـلُيعِلَم بعضـالناسـقالوا:ـسيدناـموسىـطلبـالرؤيةـوهوـيعلمـأهاـمستحيلة

ـاه.ـ استحالَةـرؤية
نقولـهؤاء:ـأنتمـتقولون:ـإنـالرؤيةـيـنفسهاـداّلةـعىـالتشبيهـومنافيٌةـللتنزيه،ـ
ـالسامـ ـاهـموسىـعليه ـإنـرسول فهيـُمالةـيـنفسهاـعىـاهـتعاى،ـومعـذلكـتقولون:
ـبأنـ ـالعلم ـأنـيقومـويقعدـمع ـالنبيـأنـيطلبـمنـرّبه ـفهلـيكونـمنـحكمة ـلقومه، طلبها

ـيستحيلـعىـاه؟ـ هذا
منـالواضحـأنـكلـذيـلٍبـيقرر:ـأنهـليسـمنـامعقولـأنـيفعلـهذاـنبٌيـواـ
معِلمـليعلمـالناسـاستحالَةـهذاـالذيـيطلبهـعىـاه،ـباإضافةـإىـماـيرّتبـعىـهذاـ

الفعلـمنـسوءـأدبـمعـاه.ـ
فظهرـمنـذلكـأّنـطلبـموسىـللرؤيةـكانـطلبًاـلنفِسهـاـليعلمـقومه.

وباإضافةـإىـذلك،ـفإّنـقومـسيدناـموسىـطلبواـمنـهـبعضـاأمورـمثلـماـ
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حكاهـاهـتعاىـيـسورةـالنساء:ـ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے 
ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ەئ﴾ـ ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
]النساء:ـ53)[ـفهمـقالوا:ـ﴿ۇ ۇ ۆ﴾ـبمـاذاـأجاهمـسيدناـموسى؟ـهلـطلبـ
منـاهـتعاىـأنـيفعلـهمـذلك،ـليسـيـاآيةـماـيشرـإىـذلك،ـبلـلتعنُتِهمـيـالسؤالـ

ـالعذابـالشديد:ـ﴿ۆ ۈ ۈ﴾.ـ ترَتبـعليهم
وامفّرونـقدـقررواـأنـطلبهمـللرؤيةـكانـعىـسبيلـالتعنُتـواممـاحكة،ـوهمـ
مـيكونواـأهـًاـلرؤيةـاهـتعاىـمعـماـيتـلبسونـبهـمنـمعاٍصـومعايب،ـقالـاإمامـ

البيضاوي:
»﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴾ـنزلتـيـأحبارـاليهودـ
قالوا:ـإنـكنتـصادقًاـفائـتناـبكتابـمنـالسمـاءـملًةـكاـأتىـبهـموسىـعليهـالسام.ـ
وقيل:ـكتابًاـمَررًاـبخٍطـساوّيـعىـألواح،ـكاـكانتـالتوراة،ـأوـكتابًاـنعاينهـحنـينزل،ـ
أوـكتابًاـإليناـبأعيانناـبأنكـرسولـاه،ـ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ـجواُبـرٍطـ
مقَدرـأي:ـإنـاستكبـرَتـماـسألوهـمنك،ـفقدـسألواـموسىـعليهـالسامـأكبـرـمنه،ـ
وهذاـالسؤالـــوإنـكانـمنـآبائهمـــُأسندـإليهم؛ـأهمـكانواـآخذينـبمذهبهم،ـتابعنـ
ـاقرحوهـعليكـليسـبأولـجهااهمـ ـإنـِعرقهمـراسٌخـيـذلك،ـوأنـما هدهم،ـوامعنى:
وخبااهم،ـ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ـعيانًاـأِرناهـنـَرُهـجهرًة،ـأوـماهرينـمعاينيـنـله،ـ
﴿ۆ ۈ﴾ـناٌرـجاءتـمنـقبلـالسمـاء،ـفأهلكتهمـ﴿ۈ﴾:ـبسبب 
ظلمهم، وهو تعنـتهم وسؤاهم ما يستحيل ي تلك احال التي كانوا عليها، وذلك ا 
ـاجنايةـ يقتي امتناع الرؤية مطلقًا،ـ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ـهذه
الثانيةـالتيـاقرفهاـأيضًاـأوائُلهم،ـوالبّينات:ـامعجزات،ـواـجوزـمُلهاـعىـالتوراة؛ـإذـ
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مـتأهمـبعد،ـ﴿ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ﴾:ـتسُلطًاـظاهرًاـعليهمـحنـ

ـتوبًةـعنـاخاذهم«))). ـأنفسهم ـيقتلوا ـبأن أمرهم
وقالـاإمامـالرازي:

»واعلمـأنـامقصودـمنـاآية:ـبيانـماـُجبلواـعليهـمنـالتـعنُت،ـكأنهـقيل:ـإنـ
موسىـلـاـنزلـعليهـكتابـمنـالساءـمـيكتفواـبذلكـالقدر،ـبلـطلبواـمنهـالرؤيَةـعىـ
سبيلـامعاينة،ـوهذا يدل عى أن طلَب هؤاء لنزول الكتاب عليهم من الساء، ليس 

أجل ااسرشاد، بل محض العناد«)2).
ـالسعود: ـأبو وقال

»﴿ۈ﴾ـأي:ـبسبب ظلمهم، وهو تعنُـتهم وسؤاهم لِـا يستحيل ي تلك 
احالة التي كانوا عليها، وذلك ا يقتي امتناع الرؤية مطلقاً«)3).ـ

ـاألوي: وقال
»﴿ۈ﴾ـأي:ـبسبب ظلمهم، وهو تعنـتهم وسؤاهم لـا يستحيل ي تلك 

ـتعنتًاـاـيقتيـامتناعهاـمطلقًا.ـ ـللرؤية احالة التي كانوا عليها،ـوإنكاُرـطلبـالكفار
ـالظلمـامضافـ ـالزخرُيـباآيةـعىـاامتناعـمطلقًا،ـوبنىـذلكـعىـكوِن واستدَل
اليهمـمـيُكنـإاـمجردـأهمـطلبواـالرؤية،ـثمـقال:ـ»ولوـطلبواـأمرًاـجائزًاـلـاـُسُمواـبهـ
ظامن،ـوَلـاـأخذهمـالصاعقة،ـكاـسألـإبراهيمـعليهـالصاةـوالسامـإحياءـاموتى،ـ

ـبروتـ)2:ـ274). ـالفكرــ ـالبيضاوي،ـدار ـالبيضاوي«، )))ـ»تفسر

)2)ـ»التفسيـرـالكبرـأوـمفاتيحـالغيب«،ـفخرـالدينـممدـبنـعمرـالتميميـالرازيـالشافعي،ـدارـ

الكتبـالعلميةـــبروتـــ)42)هــــ2000م،ـط)ـ))):ـ75).
)3)ـ»إرشادـالعقلـالسليمـإىـمزاياـالقرآنـالكريم«،ـأيـالسعودـممدـبنـممدـالعادي،ـدارـإحياءـ

الراثـالعريـــبروتـ)2:ـ249).
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فلمـيسمهـظامًا،ـوارماهـبالصاعقة«)))،ـثمـأرعدـوأبرقـودعاـعىـمّدعيـجوازـالرؤيةـ
باـهوـبهـأحُق!ـوأنتـتعلمـأنـالرجلـقدـاستوىـعليهـاهوى!ـفغفلـعنـكونـاليهودـإناـ
ـاأقدامـيـالدالة،ـ ـامعجزاتـسواسيُة ـأن ـامعِجزـمنـحيثـهو ـيعتروا ـتعنُـتًا،ـوم سألوا
ـالسامـمنـالعجبـالعجاب،ـ ـوالتنظرـبسؤالـإبراهيمـعليهـالصاة ويكفيهمـذلكـظلًا.

كاـاـيفىـعىـذويـاألباب«)2).
وقالـأبوـحيانـتعليقًاـعىـالزخري:ـ»وهوـعىـطريقةـااعتـزالـيـاستحالةـ
رؤيةـاهـعندهم.ـوأهلـالسنةـيعتقدونـأهمـمـيسألواـمااًـعقاً،ـلكنهـمتنعـمنـجهةـ
الرع،ـإذـقدـأخرـتعاىـعىـألسنةـأنبيائهـأنهـاـيرىـيـهذهـاحياةـالدنيا،ـوالرؤيةـيـ

ـاهـ. ـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـبالتواتر،ـوهيـجائزةـعقًا)3)«. اآخرةـثابتةـعن
وكذلكـطلبواـمنهـأنـجعلـهمـإهًا:ـ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ـ]اأعراف:ـ
38)[،ـولكنـنحنـنعلمـأنـجعلـاآهةـمستحيل؛ـأنـاإلهـاـُجعلـباإرادة.ـقالـ

ـاأعراف:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  تعاىـيـسورة
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   * ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   * ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

)))ـ»الكشافـعنـحقائقـالتنزيلـوعيونـاأقاويلـيـوجوهـالتأويل«،ـأبوـالقاسمـممودـبنـعمرـ

ـالرزاقـ ـبروت،ـت:ـعبد ـالراثـالعريــ ـإحياء الزخريـاخوارزميـت:ـ538،ـ)):ـ8)6(ـدار
امهدي.

)2)ـ»روحـامعايـيـتفسرـالقرآنـالعظيمـوالسبعـامثاي«،ـالعامةـأيـالفضلـشهابـالدينـالسيدـ

ممودـاألويـالبغدادي،ـدارـإحياءـالراثـالعريـــبروتـ)6:ـ6).
)3)ـ»تفسرـالبحرـامحيط«،ـممدـبنـيوسفـالشهرـبأيـحيانـاأندليـت:ـ745هــ،ـ)3:ـ402(،ـ

ـلبنان:ـبروتـــ422)هــــ)200م،ـط)،ـت:ـالشيخـعادلـأمدـعبدـاموجودـ دارـالكتبـالعلميةــ
ـالنجويـ ـد.أمد ـالنوقيـ2( ـزكرياـعبدـامجيد ـد. ـالشيخـعيـممدـمعوض،ـشاركـيـالتحقيقـ)( ـ

اجمل.
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ڇ﴾ـ]اأعراف:ـ38)-40)[،ـفتأّمْلـصنيعـموسىـعليهـالسامـمعـقومهـعندماـ
ـبأهمـجاهلون،ـفاـ ـأجاهمـفورًا ـأم ـاهـتعاى، ـيستحيلـعىـاإله:ـهلـطلبهـمن سألوهـما

يصُحـأنـيتوّقفـنبٌيـيـبيانـماـيتعلقـباهـتعاى.ـ
فلكـأنـتقارنـبنـهذاـالطلبـوهوـمستحيل،ـوالرؤيةـوهوـمستحيلـعىـرأيـ
امخالفن.ـواحْظـبمـاذاـأجاهمـسيدناـموسى:ـ﴿ٹ ٹ ٹ﴾،ـفلمـُجبهمـبأنـ

يسألـاه،ـكاـاّدعوا،ـحتىـيقتنعواـأنهـليسـهناكـإلٌهـآخر!ـ
ـتعنُتًا،ـ ـقالوا:ـ﴿ۇ ۇ ۆ﴾ـ]النساء:ـ53)[ـأخذهمـالصاعقة؛ـأهمـطلبوها وما
ومـيقلـهم:ـإنـالرؤيةـمستحيلة،ـفامقارنةـبنـهاتنـاحالتنـُتثبتـأنـسيدناـموسىـمـ
ـُينعمـاهـتعاىـهاـ ـأن ـلنفسه ـبلـطلبهاـمكرمًة ـالناس، يقلـه:ـ﴿ۇ ۆ ۆ﴾ـلُيعّلم

عليهـيـذلكـاموقف.ـ
ـالقوم؛ـينفيهاـ ـامراد:ـتعليم ـالعلم،ـأوـأن ـامراد: ـالقولن:ـبأن فقدـظهرـإذنـأّنـِكا
ـأنـيطلبـنعمةـمنـاهـ ـيريد ـالسام ـالسياقـيدُلـعىـأنـسيدناـموسىـعليه السياق،ـوإنا
عليه،ـثمـإنـالسياق:ـ﴿ے ۓ ۓ ڭ﴾ـذهبـوحَدهـميقاتـربهـومـيكنـمعهـ

ـيكونواـمعه؟ أحٌدـمنـقومه،ـفكيفـُيقال:ـطلبـهذاـلُيعلمهمـوم
وقوله:ـ﴿ېئ ېئ ېئ﴾ـليسـامقصودـأنهـاستـغفرـمنـذنب؛ـأواً:ـ
أَنـاأنبياءـاـيعصونـوخاصًةـيـذاتـاهـوحّقه،ـواـُيتعّقلـأنـيعَيـرسوٌلـعظيمـ
مثلـسيدناـموسىـيـمقامـالتبُتل،ـوهوـمنـأويـالعزمـمنـالرسل.ـثانيًا:ـالتوبةـهنا؛ـإناـ

ـاهـسبحانه. هي؛ـأنهـتعّجلـشيئًاـأّخره
ومعـذلكـفإنناـنـتعّجبـمنـبعضـمنـزعمـأنهـمنـامحِققنـيعرضـعىـأهلـ
ـيزعم،ـومنـذلكـماـرأيناـمنـقولـبعضـمنـ ـفهموه،ـوبّينوه،ـوهوـعىـعمًىـما ـفيا السنة

))):ـ ـوإنـساهـبيانًاـورحًا!ــ كتبـجرحًاـوقدحًاـيـ»العقيدةـالطحاوية«ــ
ـالطحاوية«،ـقالهـيـص)582). ـالعقيدة ـالسقافـمنـ»رح ـانظر:ـحسن (((
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»اعَلمـــيرمكـاهـتعاىـــأنـنصوصـالريعةـنّصتـعىـأنـرؤيةـاهـسبحانهـ
وتعاىـاـتـقعـيـالدنياـأحدـإطاقًا«،ـهذاـكامـُيمكنـقبوله،ـثمـقال:ـلقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ

»واعلمواـأنكمـلنـترواـربكمـحتىـموتوا«.
ـيدلـ ـامفهوم ـالدنيا،ـولكن ـالرؤيةـاـتقعـي ـيدُلـفعًاـعىـأن ـاحديثـبظاهره هذا
عىـالرؤيةـبعدـاموتـيـاآخرة،ـولكنـالسقافـيقولـبإنكارـالرؤيةـمطلقًا،ـقبلـاموتـ

وبعده!ـ
ـقوَمُهـ ـلُيعِلَم ـقال:ـ»وأَنـسيدناـموسىـنبٌيـمرَسلـمنـأويـالعزمـطلبـالرؤية، ثم
أّنـرؤيةـاهـتعاىـاـجوزـإنساٍنـحنـقالواـلهـــكمـاـيـالقرآنــ:ـ﴿ۇ ۇ ۆ﴾،ـ
ونحوهاـمنـاآياتـالدالةـعىـأهمـطلبواـمنهـأنـيَرُواـاه،ـفلنـيرىـاهَـتعاىـهوـفضًاـ

عنـأنـيروُهـهم،ـوقالـاهـله:ـ﴿ٴۇ ۋ﴾«.
أعتقدـأنـالسقافـقدـلَطفـهذاـالكامـكثرًاـعاـكانـُحُِبـأنـيقوله،ـومَزَجهـ
هذهـالطريقة،ـوكأنهـكانـيريدـأنـيقول:ـااحتالـالثايـــوهوـقولـالذينـينفونـالرؤيةـ
ـالتيـ ـبلـإنهـقدـرحـبذلكـيـ»رسالته«ـيـاخاصة ـالصحيح، ـــهو ـباستحالتها ويقولون
ـواستحالتها،ـفهوـيرّجحـقولـمنـقالوا:ـإنـطلبـسيدناـ كتبهاـيـنفيـالرؤيةـونفِيـجوازها
ـالصياغةـخاَدعًةـ ـالرؤية،ـولكنهـصاغـعبارتهـهذه ـاستحالَة ـلُيعِلَمـقوَمه ـإنا ـللرؤية موسى
منهـوتاُعبًاـواستمرارًاـيـخداعـمشايخـأهلـالسنةـالذينـماـزالواـحسنونـالظَنـبهـومـ
ـوَجَزَمـيـنفسـالوقتـأنـقولهـسبحانهـوتعاى:ـ﴿ٴۇ ۋ﴾ـكانتـجوابًاـ يكشفواـحقيقته!
عىـقولـقومـموسىـوهو:ـ﴿ۇ ۇ ۆ﴾،ـفكأنهـرحـاآيةـالثانيةـباآيةـاأوى،ـ
وهذاـيؤيدـأنهـيرِجُحـااحتاَلـالثايـالذيـذكرناه،ـوهوـأنـسيدناـموسىـيعلمـاستحالةـ

ـالدنياـولكنهـفعلـذلكـليعلمـقومه. ـالرؤيةـي وقوع
ومعـأنهـذكرـهذاـالكامـيـسياقـعدمـوقوعـالرؤيةـيـالدنيا،ـولكنـصياغتهـ
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هذاـالكامـتدُلـعىـأنهـينفيـالرؤيةـمطلقًا،ـومـيذكرـتوجيَهـماـاستدَلـبهـأهُلـالسنةـ
عىـصحةـوقوعـالرؤية،ـوهيـقولهـتعاىـعىـلسانـموسى:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ﴾!ـ
ـــكاـ ـبالعباراتـوامخاتلة،ـعىـأنه ـالتاُعَب فأسلوبهـهذاـغُرـصحيح،ـويدُلـعىـقصده
قلناهـلكـــقدـرحـفياـبعدـيـ»رسالته«ـيـنفيـالرؤيةـوالقولـباستحالتهاـالتيـكتبهاـ

ـاعتقاده. بعدـذلك،ـحيناـعزمـعىـاإعانـعنـحقيقة
وقدـاستـدَلـأهُلـالسنـةـأيضًاـبقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ـالرؤيةـوالقائلونـ ـنفاة ـالذينـيستدّلونـهاـهم ـأن ـامعتاد ـأن ڤ﴾ـ]اأنعام:ـ03)[،ـمع
باستحالتها،ـونحنـلوـفرضناـــعىـسبيلـالتنزلـمعـهؤاءـــأنهـدليلـعىـنفيـالرؤية،ـ
ـالتيـوردتـيـ ـالكثرة ـاأخرىـواأحاديَث ـاآياِت ـمعارضته فإنهـجبـأنـيكونـمقَيدًا؛

وقوعـالرؤية،ـفاـبالكـلوـمـيكنـيـهذهـاآيةـدالٌةـعىـنفيـالرؤيةـكاـيقولون.
تعالواـنَرـكيفـأّنـاآيةـالكريمةـاـتدُلـعىـنفيـالرؤيةـكاـتوهمـامعارضون:ـ

ـينكشفـلأبصارـ ـبأن ـإدراكًاـكاماً، ـأي: معنىـاآية:ـ﴿ٿ ٹ ٹ﴾،
انكشافًاـتامًا،ـلكنهـهوــجَلـشأنهـــتنكشفـلهـميعـاأبصار،ـيعني:ـميعـاأشياءـعىـ
اإطاق،ـويدركهاـإدراكًاـتامًا.ـأوـنقول:ـامقصودـمنـاآية:ـبياُنـأْنـاـأحَدـيرىـاهـ

تعاىـيـالدنيا،ـوهوـــجَلـشأنهـــيرىـكَلـاأبصار.
واـيمكنـأحدـأنـُيدركـاهـإدراكًاـتامًاـحتىـيـاجنة،ـوالرؤيُةـإناـتكونـعىـ
درجاٍتـومراتب،ـواـيستطيعـأنـيدرَكـحقيقَةـاهـإاـاهـسبحانهـوتعاى،ـفاإدراكـ
ـاإحاطةـ ـامخلوقات،ـوليسـامقصودـباإدراك: احقيقيـفقطـثابتـهـومنفٌيـعنـميع
باحدود،ـأي:ـليسـامقصودـباإدراك:ـاإحاطةـباليءـبَقيِدـإدراكـحدوده؛ـأنـبعضـ
ـالتاّمـسواءـ ـولكنـامقصودـاانكشاُف ـها، ـمكانيًة اموجوداتـالتيـُيمكنـرؤيتهاـاـحدوَد
كانـامقصودـمدودًاـأوـغرـمدود،ـأي:ـإدراكـحقيقةـامرئيـسواءـكانـمدودًاـأوـغرـ
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مدود،ـبدليلـقولهـتعاى:ـ﴿ٹ ٹ ڤ﴾،ـومعلومـأنـلأبصارـحدودَا،ـواهـميطـ

ـالبرـباهـتعاى.ـ هاـوعامـهاـعلًاـتاّمًا؛ـفامقصودـإذن:ـنفُيـإحاطةـعلم
ـامؤمنون. ـيراه ـالقيامة، ـُيرىـيوم ـاهـتعاى ـالسنةـعىـأن ـأهل ـابنـعطية:ـ»أمع قال
ـثمـيستندـ ـأنـيبنـجوازـذلكـعقاً، ـابنـوهب،ـعنـمالكـبنـأنس،ـوالوجه: وقاله
إىـورودـالسمعـبوقوعـذلكـاجائز،ـواختصاُرـتبينـذلكـُيعترـبعلمناـباهـعزـوجل،ـ
فمنـحيثـجازـأنـنعلمهـاـيـمكانـواـمتحيزـواـمقابل،ـومـيتعلقـعلمناـبأكثرـمنـ

الوجودـجازـأنـنراهـغرـمقابْلـواـماذًىـواـمكَيفًاـواـمدودًا.
وكانـاإمامـأبوـعبدـاهـالنحويـيقول:ـمسألةـالعلمـحلقتـحىـامعتـزلة،ـثمـ
ـقولهـعزـوجل:ـ﴿پ ڀ ڀ *ڀ ٺ ٺ﴾ـ]القيامة:ـ22-23[ـ ـبذلك،ـوهو ـالرع ورد
ـذهبتـ ـمعنىـالرؤيةـاـمعنىـاانتظار؛ـعىـما ـالعربــ ـيأيـــيـكام ـإناـهو ـالنظر وتعدية

إليهـامعتزلة،ـوُذكرـهذاـامذهبـمالك،ـفقال:ـفأينـهمـعنـقولهـتعاى:ـ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ﴾ـ]امطففن:ـ5)[؟«))).

وقدـتكّلمُتـمرًةـمعـبعضـامشهورينـبااشتغالـيـعلمـاحديثـبعدـأنـبلغـ
شيَخناـالعامةـإبراهيمـخليفةـأنهـينكرـالرؤية،ـوطلبـمنيـالكاَمـمعهـيـهذهـامسألة،ـ
فقلُتـله:ـأتنكرـالرؤية،ـقال:ـنعمـأنكرها،ـفلاـسألتهـعنـدليلهـعىـإنكارـالرؤية،ـرعـ
يـالكامـعىـاأحاديثـوقال:ـإنهـاـيوجدـحديٌثـواحدـيصُحـيـالرؤية،ـواـحتىـ
ـياـشيخـــمنـاأحاديث،ـ ــ ـفقلتـله:ـدعنا ـالبخاريـومسلم، تلكـاأحاديثـالتيـرواها
فغايُةـماـتثبتهـمنـنفيـصحتهاـعدُمـقيامـدالتهاـعىـإثباتـالرؤية،ـولكنيـسألتكـعىـ

)))ـ»امحررـالوجيزـيـتفسرـالكتابـالعزيز«،ـأبوـممدـعبدـاحقـبنـغالبـبنـعطيةـاأندلي،ـدارـ

ـــ993)م،ـط)،ت:ـعبدـالسامـعبدـالشايـممدـ)2:ـ330). ـلبنانـــ3)4)هـ ــ الكتبـالعلمية
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ـالقرآنـواضٌحـريح،ـفقلت:ـماـهو؟ـ ـالدليلـمن ـالرؤية،ـماـهو؟ـفقال: الدليلـعىـنفي
قال:ـقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٹ ٹ﴾،ـفقلت:ـاـأرىـدليًاـواضحًاـرحًاـكمـاـ
تـزعم،ـفأينـالدليل!ـفقال:ـعجبًاـكيفـتـقول:ـإنهـاـيوجدـدليلـواهـتعاىـينفيـأنـ
تدركهـاأبصار.ـفقلتـله:ـومنـقال:ـإنـاهـتعاىـتدركهـاأبصارـهكذا؟ـبلـمنـيملكـ
ـاهـتعاى،ـولكنيـماـسألتكـعنـكونـاأبصارـاـتدركـاهـتعاى،ـولكنيـ ـنفاه ـُيثبتـما أن
سألُتـكـعنـالرؤية،ـواآيةـتنفيـإدراكـاأبصارـهـتعاى،ـوفرٌقـبنـاإدراكـوالرؤية.ـ
ـفقلت:ـعجبًاـكيفـتقول:ـ ـأبدًا. ـتقول ـبمثلـما ـأناـماـسمعُت فقالـمتعّجبًا:ـوكيفـذلك،
إنكـمـتسمع،ـواأئمةـكُلهمـيقولون:ـإنـاإدراكـامنفَيـهناـامرادـبهـاإحاطُةـبحقيقةـ
ـإنـاآيةـ ـثمـكيفـتقول: ـامنفّيـيـاآية،ـولكنـأينـذلكـمنـنفيـالرؤية؟ ـفهذاـهو امرئّي،
رحةـواضحةـيـنفيـالرؤية،ـواحالـأهاـواضحةـيـنفيـاإدراك،ـفإنـقررناـالفرقـ
ـاآيةـ ـالدالةـوراحة ـالردـعىـماـتقولـمنـوضوح بنـاإدراكـوالرؤية،ـكفىـذلكـي

يـالنفي.ـ
فلمـيملكـإاـأنـوافـقنيـعىـماـقررته،ـوقال:ـإنـاآيةـحتاجـإىـتوجيٍهـوبيانـ
ـمنفيٌةـ ـزعمَتهـأنـالرؤيَة ـإذنـما ـفقلتـله: ـدالتهاـعىـنفيـالرؤية. وتفسرـوتوجيهـلكيـتتّم
ـالكريمة،ـ ـاآية ـالقرآن،ـوأنـاأحاديثـالرحةـيـإثباتـالرؤيةـمعارضةـهذه بريح

ـفسكت. ـالشيخ! ـأها ليسـصحيحًا
وفضًاـعمـاـمى،ـفلوـسلمناـأنـاإدراكـامنسوبـلأبصارـُيرادـبهـالرؤية،ـفاـ
دليلـمنـاآيةـعىـأنـاهـتعاىـيستحيلـرؤيته،ـبلـغايةـماـيدُلـعليهـأنـاهـتعاىـيرىـ
ـاخلق،ـوليسـفيهـ ـالرؤيةـأحدـمن ـالسياقـفيهـنفُيـحصول اجميع،ـواـأحدـيراه،ـفهذا
نفُيـأصلـإمكانـالرؤية.ـوأيضًا:ـفإنهـإناـيفيدـنفيـوقوعـالرؤيةـيـاحياةـالدنيا،ـأوـيـ

بعضـاأوقات،ـاـيـميعـاأوقاتـواأحوال.ـ
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قالـاإمامـالبيضاوي:ـ»﴿ٿ ٹ﴾ـأي:ـاـحيطـبهـ﴿ٹ﴾ـمعـبرـ
بهـامعتزلةـعىـ النظر،ـوقدـيقالـللعن؛ـمنـحيثـإهاـملها،ـواستـدلـ وهيـحاسةـ
امتناعـالرؤية،ـوهوـضعيف؛ـإذـليسـاإدراكـمطلقـالرؤية،ـواـالنفيـيـاآيةـعاّمًاـيـ
اأوقات،ـفلعلهـخصوصـببعضـاحاات،ـواـيـاأشخاص؛ـفإنهـيـقوةـقولنا:ـ»اـ
كُلـبرـيدركه«،ـمعـأنـالنفيـاـيوجبـاامتناع،ـ﴿ٹ ٹ ڤ﴾:ـحيطـعلمهـ
اأبصارـكاأبصار،ـ تدركهـ ماـاـ فيدركـ ]اأنعام:ـ03)[ـ ها،ـ﴿ڤ ڤ ڦ﴾ـ

وجوزـأنـيكونـمنـبابـاللف،ـأي:ـ﴿ٿ ٹ ٹ﴾؛ـأنهـاللطيف،ـ﴿ٹ 
ـلـاـاـ ـفيكونـ﴿ڤ﴾ـمستعارًاـمنـمقابلـ»الكثيف«؛ ـاخبر، ٹ ڤ﴾ـأنه

ـينطبُعـفيها«))). ـباحاسةـوا ُيدَرك
ـتساويـاإدراكـوالرؤية،ـوعىـأّنـماـمسكـ ـعىـعدم ـترىــ ـكا ـنٌصــ ويـكامه

بهـامعتزلةـليسـعىـوجٍه،ـوأكدـذلكـاإمامـالبغويـفقدـقال:
ـالوقوف؛ـأنـاإدراَكـ ـاإدراكـهو ـأّن »وأماـقوله:ـ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ـُعلم
ـباـإدراك،ـ ـالرؤية ـتكون ـامعاينة،ـوقد ـبه،ـوالرؤية: ـاليءـواإحاطة ـالوقوفـعىـُكنه هو

السـام:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  قالـاهـتعاىـيـقصةـموسىـعليهـ
پ * ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ـ]الشـعراء:ـ)6-62[،ـوقـال:ـ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ﴾ـ]ط:ـ77[،ـفنفىـاإدراَكـمعـإثباتـالرؤيةـفاهـعزـوجلـجوزـأنـيرىـمنـغرـ
إدراكـوإحاطةـكاـيعرفـيـالدنياـواـحاطـبه،ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ې ې ى ى﴾ـ

]طه:ـ0)[،ـفنفىـاإحاطةـمعـثبوتـالعلم.ـ
قالـسعيدـبنـامسيب:ـاـحيطـبهـاأبصار.ـوقالـعطاء:ـكّلتـأبصارـامخلوقنـ

ـالبيضاوي«ـ)2:ـ76)(. )))ـ»تفسر
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ـُيرىـ ـابنـعباسـومقاتل:ـ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ـيـالدنياـوهو ـبه.ـوقال عنـاإحاطة

يـاآخرة.ـ
قوله:ـ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ـأي:ـاـيفىـعىـاهـيءـواـيفوته«))).

ـابنـعطية: وكذاـقال
»وذهبتـامعتزلةـإىـامنعـمنـجوازـرؤيةـاهـتعاىـيومـالقيامةـواستحالةـذلكـ
بآراءـمردة،ـومسكواـبقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٹ ٹ﴾،ـوانفصلـأهلـالسنةـعنـ

ـبأخبارها. ـاآخرةـثابتة ـالدنيا،ـورؤية ـاآيةـخصوصٌةـي ـبأن مُسكهم
وانفصاٌلـآخرـوهو:ـأنـيفّرقـبنـمعنىـ»اإدراك«ـومعنىـ»الرؤية«ـونقول:ـإنهـ
عزـوجلـتراهـاأبصارـواـُتدركه،ـوذلكـاإدراكـيتضّمنـاإحاطَةـباليءـوالوصوَلـ
إىـأعاقهـوحوَزهـمنـميعـجهاته،ـوذلكـكلهـماٌلـيـأوصافـاهـعزـوجل،ـوالرؤيةـاـ
ـالتأويلـيرتبـالعكسـيـقوله:ـ ـبامرئيـويبلغـغايته،ـوعىـهذا ـإىـأنـحيطـالرائي تفتقر
﴿ٿ ٹ ٹ﴾،ـوحسنـمعناه،ـونحوـهذاـرويـعنـابنـعباسـوقتادةـوعطيةـ

العويـفّرقواـبنـالرؤيةـواإدراك«)2).
وقالـابنـجزي:

»﴿ٿ ٹ ٹ﴾ـيعني:ـيـالدنيا،ـوأماـيـاآخرةـفاحُق:ـأنـامؤمننـ
يرونـرهم؛ـبدليلـقوله:ـ﴿ڀ ٺ ٺ﴾،ـوقدـجاءتـيـذلكـأحاديُثـصحيحةـرحةـ

ـالتأويل.ـ اـحتمل

ـالعكـ)2:ـ20)). ـالرمن ـبروت،ـحقيق:ـخالدـعبد ـامعرفةــ ـالبغوي،ـدار ـالبغوي«، )))ـ»تفسر

)2)ـ»امحررـالوجيزـيـتفسرـالكتابـالعزيز«،ـأبوـممدـعبدـاحقـبنـغالبـبنـعطيةـاأندلي،ـدارـ

ـــ993)م،ـط)،ـت:ـعبدـالسامـعبدـالشايـممدـ)2:ـ330). ـ3)4)هـ ـلبنانــ ــ الكتبـالعلمية
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ـاهـتعاىـيـالدنياـجائزةـعقاً؛ـأنـموسىـسأهاـمنـاه،ـ ـإنـرؤية وقالـاأشعرية:
واـيسألـموسىـماـهوـمال)))،ـوقدـاختلفـالناس:ـهلـرأىـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـرّبهـليلةـ

اإراءـأمـا؟)2).
ـأنـاإدراكـ ـالفرقـبنـالرؤيةـواإدراك: ـقالـبعضهم: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾:
ـاخلقـرَهم،ـ ـأبصاُر ـُتدرك ـإىـغايته؛ـفلذلكـنفىـأن ـباليءـوالوصول يتضمنـاإحاطة
قوله:ـ﴿ٿ ٹ ٹ﴾؛ـ ــ هذاـ ــعىـ الرؤية،ـوحُسنـ نفَيـ ذلكـ يقتيـ واـ

ـتعاىـباخفّيات«)3).ـ إحاطةـعلمه
ـالرازي: ـامحقق ـاإمام وقال

ـالرؤيةـَلـاـحصلـالتمُدحـبقوله:ـ﴿ٿ ٹ ٹ﴾!ـ ـيكنـتعاىـجائَز »لوـم
أاـترىـأنـامعدومـاـتصحـرؤيته؟ـوالعلومـوالقدرةـواإرادةـوالروائحـوالطعومـاـ
يصُحـرؤيةـيءـمنها،ـواـمدَحـليءـمنهاـيـكوهاـبحيُثـاـتصُحـرؤيتها،ـفثبتـأنـ
ـوثبتـأنـذلكـإناـيفيدـامدحـلوـكانـصحيَحـ قوله:ـ﴿ٿ ٹ    ٹ﴾ـيفيدـامدح،
الرؤية،ـوهذاـيدلـعىـأنـقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ـيفيدـكوَنهـتعاىـجائَزـ
ـفحينئٍذـاـيلزمـ ـبحيثـيمتنعـرؤيته، ـكانـيـنفسه ـإذا ـأنـاليء ـالتحقيقـفيه: الرؤية،ـوماُم

منـعدمـرؤيتهـمدٌحـوتعظيمـلليء.ـ
ـاأبصارـعنـرؤيتهـوعنـ ـالرؤية،ـثمـإنهـقدرـعىـحجِب أماـإذاـكانـيـنفِسهـجائَز

)))ـفلوـأجزناـطلبهـماـهوـمالـللزمـجهلهـماـجبـهـتعاىـوماـجوزـوماـيمتنع.

)2)ـومردـاختافـالناسـيـهذهـامسألةـدليلـعىـأهمـأجازواـالرؤيةـيـأصلها،ـوإناـاختلفواـيـ

ـأفضلـالصاةـوالسام. ـلنبيناـعليه وقوعها
)3)ـكتابـالتسهيلـلعلومـالتنزيل،ـممدـبنـأمدـبنـممدـالغرناطيـالكلبي،ـدارـالكتابـالعريـــ

لبنانـــ403)هــــ983)م،ـط4،ـ)2:ـ8)).
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إدراكهـكانتـهذهـالقدرةـالكاملةـداّلًةـعىـامدحـوالعظمة،ـفثبتـأنـهذهـاآيةـداّلٌةـعىـ

ـبحسبـذاته«))). ـالرؤية أنهـتعاىـجائُز
وهذاـالكامـحرٌيـأنـهتمـبهـطالبـالعلم؛ـفإنـفيهـاجوابـعنـشبهٍةـتكّررتـ
عىـلسانـبعضـامخالفن؛ـحاصلها:إنـنفيـاإدراكـيـاآيةـإناـيفيدـالتنزيه،ـوهذاـ

ـالرؤيةـاـتليقـباهـتعاى،ـفمنـأثبَتهاـفإناـُيثبتـماـاـيليقـبهـإليه. يستلزمـأن
وحاصلـاجواب:ـأنـاآيةـالكريمةـاـتدُلـعىـماـذكرموهـمنـهذهـاجهة،ـوإاـ
كانـطلبـموسىـإياهاـطلَبـماـيقُبحـنسبهـهـتعاى،ـوهوـُمال،ـولكنهاـتفيدـامدَحـمنـ
ـأحدًاـ ـإاـأن ـإمكانـرؤيتهـيـنفسه، ـاهـتعاىـمع ـإن ـأي: ـالرازي، ـاإمام ـالتيـذكرها اجهة

منـاخلقـمـيَره،ـفحصلتـامزيُةـهـتعاىـعىـخلِقهـمنـهذهـاجهة.ـ
وقدـساقـاإمامـالرازيـحجَةـمنـاحتجـهذاـالوجهـمنـامعتزلةـفقال:

»الوجهـالثاي:ـيـتقريرـاستـدالـامعتزلةـهذهـاآيةـأهمـقالوا:ـإنـماـقبلـهذهـ
ـبعدـذلك:ـ﴿ٹ ٹ ڤ﴾ـ ـاموضعـمشتملـعىـامدحـوالثناء،ـوقوله ـإىـهذا اآية
أيضًاـمدحـوثناءـفوجبـأنـيكونـقوله:ـ﴿ٿ ٹ   ٹ﴾ـمدحًاـوثناء،ـوإاـ
لزمـأنـيقال:ـإنـماـليسـبمدٍحـوثناءـوقعـيـخالـماـهوـمدٌحـوثناء،ـوذلكـيوجبـ

الركاكة،ـوهيـغرـائقةـبكامـاه.ـ
إذاـثبتـهذاـفنقول:ـكـُلـماـكانـعدُمهـمدحًاـــومـيكنـذلكـمنـبابـالفعلـــ

كانـثبوتهـنقصًاـيـحّقـاهـتعاى،ـوالنـقصـعىـاهـتعاىـمال،ـلقولـه:ـ﴿ھ ھ 
ھ ے ے﴾ـ]البقرة:ـ255[،ـوقوله:ـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ))[،ـوقوله:ـ

)))ـ»التفسرـالكبر«ـأوـ»مفاتيحـالغيب«،ـفخرـالدينـممدـبنـعمرـالتميميـالرازيـالشافعي،ـدارـ

الكتبـالعلميةـــبروتـــ)42)هــــ2000م،ـط)ـ)3):ـ02)).
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]اإخاص:ـ3[،ـإىـغرـذلك؛ـفوجبـأنـُيقالـكوُنهـتعاىـ ﴿پ ڀ ڀ ڀ﴾ـ

مرئيًاـماٌل«))).
وأجابـعنـهذاـاإشكالـبقوله:ـ»وأماـالوجهـالثاي،ـفقدـبيناـأنهـيمتنُعـحصولـ
التمُدحـبنفيـالرؤيةـلوـكانـتعاىـيـذاتهـبحيثـمتنُعـرؤيته،ـبلـإناـحصلـالتمّدحـلوـ
كانـبحيثـتصحـرؤيته،ـثمـإنهـتعاىـحجَبـاأبصارـعنـرؤيته،ـوهذاـالطريقـيسقطـ
ـامدحـوالثناء،ـوذلك؛ـ ـيكونـسببًاـحصول ـأن ـيمتنع ـالنفَي ـإن ـنقول: ـثم ـبالكلية، كاُمهم
أنـالنفيـامحَضـوالعدَمـالرفـاـيكونـموجبًاـللمدحـوالثناءـوالعلمـبهـروري،ـ
بلـإذاـكانـالنفيـدلياًـعىـحصولـصفةـثابتةـمنـصفاتـامدحـوالثناء؛ـقيلـبأنـذلكـ

النفيـيوجبـامدح.ـ
ومثالهـأنـقوله:ـ﴿ھ ھ ھ ے ے﴾ـاـيفيدـامدحـنظرًاـإىـهذاـالنفي؛ـفإنـ
اجادـاـتأخذهـسنةـواـنوم،ـإاـأنـهذاـالنفيـيـحّقـالباريـتعاىـيدُلـعىـكونهـتعاىـ

عالِـًاـبجميعـامعلوماتـأبدًاـمنـغرـتـبُدلـواـزوال،ـوكذلكـقوله:ـ﴿ہ ہ ہ 
ہ﴾ـ]اأنعام:ـ4)[ـيدلـعىـكونهـقائًاـبنفسهـغنّيًاـيـذاته؛ـأنـاجادـأيضًاـاـيأكلـ

واـيطعم.ـ
إذاـثبتـهذاـفنقول:ـقوله:ـ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ـيمتنعـأنـيفيدـامدحـوالثناءـ
إاـإذاـدلـعىـمعنىـموجوٍدـيفيدـامدحـوالثناء،ـوذلكـهوـالذيـقلناه،ـفإنهـيفيدـكونهـ

تعاىـقادرًاـعىـحجبـاأبصارـومنعهاـعنـإدراكهـورؤيته.
وهذاـالتقرير؛ـفإنـالكامـينقلبـعليهمـحجًة،ـفسقطـاستداُلـامعتـزلةـهذهـ

اآيةـمنـكلـالوجوه«)2).

ـالغيب«ـ)3):ـ04)). ـأوـمفاتيح ـالكبر )))ـ»التفسر

)2)ـامصدرـالسابقـ)3):ـ05)).
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اأدلة من اأحاديث النبوية الريفة:

أهلـالسنةـقالوا:ـمنـأقوىـاأدلةـعىـإثباتـالرؤيةـحديُثـالقمر!ـفلنذكرـاآنـ
بعضـاأحاديثـالتيـوردتـيـذلك:ـ

وقدـرواهـاإمامـالبخاريـيـ»صحيحه«ـعنـجريرـقال:ـكناـعندـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـفنظرـ
ـالقمر،ـاـتضامونـيـ ـ»إنكمـسرونـربكمـكاـترونـهذا ـفقال: ـيعنيـالبدر، ـليلة إىـالقمر
ـفافعلوا«،ـ ـقبلـطلوعـالشمس،ـوقبلـغروها ـفإنـاستطعتمـأنـاـُتغَلبواـعىـصاة رؤيته،

ثمـقرأـ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ]ق:ـ39[))).ـ
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ»إنكمـ ـاهـبلفظ:ـقال ـبنـعبد وروىـالبخاريـيـ»صحيحه«ـعنـجرير

سرونـربكمـعيانًا«)2).
ـقال:ـخرجـعليناـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ ـالكرى«ـعنـجرير ـالنسائيـيـ»سننه روىـاإمام

ليلَةـالبدر،ـفقال:ـ»إنكمـترونـربكمـكاـترونـهذاـاـتضامونـيـرؤيته«)3).ـ
اـيضامـأحٌدـغرهـيـرؤيةـاه؛ـأنهـليسـيـجهةـفإنـاهـتعاىـينعمـبرؤيتهـعىـ
منـيشاءـحيثـكانـامنَعمـعليهـبذلك،ـواـيتوقفـإنعامـاهـتعاىـعليهمـهذهـالنعمةـ
العظيمةـعىـكوهمـيـجهةـمنه،ـواـعىـكوهمـمقابلنـله،ـفكلـواحدـمنهمـيأخذـ

ـيتضامون. ـيتنافسونـوا ـاهـتعاىـا ـنعمة نصيبهـكاماًـمن
وفيه:ـعنـأيـهريرةـبلفظ:ـقلنا:ـياـرسولـاه،ـهلـنرىـربنا؟ـقال:ـ»هلـترونـ

ـبابـقوله:ـ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ]ق:ـ39[،ـ )))ـكتابـتفسرـالقرآن،

.(485((

)2)ـكتابـالتوحيد،ـبابـقولـاهـتعاى:ـ﴿پ ڀ ڀ *ڀ ٺ ٺ﴾ـ]القيامة:ـ22-23[،ـ)7435).

ـبابـامعافاةـوالعقوبة،ـ)3)77). )3)ـكتابـالنعوت،
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الشمسـيـيومـاـغيمـفيهـوترونـالقمرـيـليلةـاـغيمـفيها؟«ـقلنا:ـنعمـقال:ـ»فإنكمـ

سرونـربكم«))).
وهوـيـ»امعجمـالكبر«ـللطرايـعنـجرير،ـويـ»سنن«ـأيـداود،ـوابنـماجه،ـ

ـللبيهقي،ـوابنـحبان،ـويـ»صحيحـمسلم«)2). ـالكرى« و»السنن
ورواهـاإمامـأمدـعنـأيـسعيدـاخدريـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إنكمـسرونـ
رؤيةـ تضاّرونـيـ »هلـ فقال:ـ قال:ـ ربنا؟ـ نرىـ اهـ ياـرسولـ قالوا:ـ عزـوجل«ـ ربكمـ
الشمسـنصفـالنهار؟«ـقالوا:ـا،ـقال:ـ»فتضارونـيـرؤيةـالقمرـليلةـالبدر؟«،ـقالوا:ـ
»اـ اأعمش:ـ قالـ ذلك«ـ يـ تضارونـ كاـ إاـ رؤيتهـ يـ تضارونـ اـ »فإنكمـ قالـ ا،ـ

تضارون«ـيقول:ـاـمارون)3).
ـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ ـالصامتـأنهـقال:ـإنـرسول ـاإمامـأمدـعنـعبادةـبن ومنهاـماـرواه
»إيـقدـحدثتكمـعنـالدجالـحتىـخشيُتـأاـتعقلوا!ـإنـمسيحـالدجالـرجلـقصٌرـ
أفحُجـجعٌدـأعوُرـمطموُسـالعنـليسـبناتئةـواـحجزاءـفإنـألبسـعليكم«ـــقالـيزيدـ
»ربكم«ـــ»فاعلمواـأنـربكمـتباركـوتعاىـليسـبأعور،ـوإنكمـلنـترونـربكمـتباركـ

وتعاىـحتىـموتوا«.ـقالـيزيد:ـ»ترواـربكمـحتىـموتوا«)4).

)))ـأخرجهـأمدـيـ»مسنده«،ـ)9058(،ـ)5):ـ24).

)2)ـأخرجهـالطراي،ـ)2224-ـ2236(،ـ)2:ـ294-ـ297(.ـوأبوـداود،ـكتابـالسنـة،ـبابـيـ

الرؤية،ـ))473(.ـوابنـماجه،ـبابـفيمـاـانكرتـاجهيمة،ـ)77)(.ـوالبيهقي،ـكتابـالصاة،ـ
بابـأولـفـرضـالصاة،ـ)682)(.ـوابنـحبانـيـ»صحيحه«،ـبابـوصفـاجنـةـوأهلها،ـ
))744-ـ7444(.ـومسلم،ـكـتابـامساجدـومواضعـالصاة،ـبابـفـضلـصايـالصبحـ

والعر،ـوامحافظةـعليها،ـ)))2).
)3)ـأخرجهـيـ»مسنده«،ـ)20)))(،ـ)7):ـ)9)).

)4)ـأخرجهـيـ»مسنده«،ـ)22764(،ـ)37:ـ423).
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وهوـيـالرمذيـعنـأيـهريرةـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أتضامونـيـرؤيةـ
ـالشمس؟«ـقالوا:ـا،ـقال:ـ»فإنكمـسرونـربكمـكاـ ـالبدرـوتضامونـيـرؤية القمرـليلة
ـالبدرـاـتضامونـيـرؤيته«ـقالـأبوـعيسى:ـهذاـحديثـحسنـصحيحـ ـالقمرـليلة ترون

غريب))).
ـ»لنـترواـربكمـحتىـموتوا«ـدليٌلـعىـإثباتـالرؤيةـ ـالصاةـوالسام: فقولهـعليه

كاـتقّدم،ـوهناكـرواياتـكثرةـجّدًاـُتثبتـالرؤية.
تعاى:ـ﴿ٻ  قولهـ الواردةـيـ الزيادةـ تفسرـ أيضًاـيـ أحاديُثـ *ـوقدـوردتـ
ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ﴾ـ

ـاهـسبحانهـوتعاى. ]يونس:ـ26[،ـبأهاـرؤية
قالـابنـكثر:ـ»وقدـرويـتفسرـالزيادةـبالنـظرـإىـوجههـالكريمـعنـأيـبكرـ
الصديق،ـوحذيفةـبنـاليان،ـوعبدـاهـبنـعباس،ـوسعيدـبنـامسيب،ـوعبدـالرمنـبنـأيـ
ليى،ـوعبدـالرمنـبنـسابط،ـوماهد،ـوعكرمة،ـوعامرـبنـسعد،ـوعطاء،ـوالضحاك،ـ
واحسن،ـوقتادة،ـوالسدي،ـوممدـبنـإسحاق،ـوغرهمـمنـالسلفـواخلف،ـوقدـ
وردتـفيهـأحاديُثـكثرٌةـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـفمنـذلكـمارواهـاإمامـأمُدـحدثناـعفان:ـ
أخرناـمادـبنـسلمة:ـعنـثابتـالبناي:ـعنـعبدـالرمنـبنـأيـليى:ـعنـصهيبـريـاهـ
عنه:ـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـتاـهذهـاآيةـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـوقال:ـ»إذاـدخلـ
أهلـاجنةـاجنةـوأهلـالنارـالناَرـنادىـمناٍد:ـياـأهلـاجنة،ـإنـلكمـعندـاهـموعدًاـيريدـ
أنـُينجزكموه،ـفيقولون:ـوماـهو؟ـأمـيثقلـموازيننا؟ـأمـيبيضـوجوهنا؟ـويدخلناـاجنةـ
وجرناـمنـالنار؟«،ـقال:ـ»فيكشفـهمـاحجاب،ـفينظرونـإليه،ـفواهـماـأعطاهمـاهـ

ـأقَرـأعينهم«. ـإليهـوا ـالنظر ـإليهمـمن ـأحَب شيئًا

)))ـأخرجهـيـ»سننه«،ـأبوابـصفةـاجنة،ـبابـمنه،ـ)2554).
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وهكذاـرواهـمسلمـوماعٌةـمنـاأئمةـمنـحديثـمادـبنـسلمةـبه.

وقالـابنـجرير:ـحدثنيـيونس:ـأخرناـابنـوهب:ـأخرناـشبيب:ـعنـأبان:ـعنـ
أيـميمةـاهجيمي:ـأنهـسمعـأباـموسىـاأشعريـحدثـعنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إنـاهـ
يبعثـيومـالقيامةـمناديًاـينادي:ـياـأهلـاجنةـــبصوتـيسمعـأوهمـوآخرهمـــإنـاهـ
ـالرمنـعزـوجل«. ـالنظرـإىـوجه ـاجنة،ـوالزيادة: ـاحسنىـوزيادة،ـفاحسنى: وعدكم
ورواهـأيضًاـابُنـأيـحاتمـمنـحديثـأيـبكرـاهذي:ـعنـأيـميمةـاهجيميـبه.

ـإبراهيمـبنـامختار:ـعنـابنـجريج:ـ ـابنـميد:ـحدثنا ـأيضًا:ـحدثنا وقالـابنـجرير
عنـعطاء:ـعنـكعبـبنـعجرة:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيـقوله:ـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـ

قال:ـ»النظرـإىـوجهـالرمنـعزـوجل«.ـ
وقالـأيضًا:ـحدثناـابنـعبدـالرحيم:ـحدثناـعمرـبنـأيـسلمة:ـسمعتـزهرًا:ـ
ـأنهـسألـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـقولـاهـعزـوجل:ـ ـأيـبنـكعب: ـالعالية:ـحدثنا ـأبا عمنـسمع
﴿ٻ ٻ ٻ ٻ﴾؟ـقالـ»احسنى:ـاجنة،ـوالزيادة:ـالنظرـإىـوجهـاهـعزـ

وجل«.ـ
ورواهـابنـأيـحاتمـأيضًاـمنـحديثـزهرـبه«))).

ـالتشبيه.ـ ـالتمثيَلـوا ـالرؤيةـاـيستلزم ـامراَدـمن ـامعنى ـامقصود:ـأن وقدـعلمـأّن
ـامتواتر.ـ ـاأحاديثـمـَتِصْلـإىـمرتبة وبعضـالناسـيقولون:ـهذه

ـامتواتر،ـولكنـ ـإىـمرتبة ـاأحاديثـاـتصُل ـبعَضـهذه ـنسِلمـمعكـبأن نقولـله:
منـقالـلك:ـإنهـيـالعقائدـاـُحتُجـإاـبامتواتر،ـبلـنّصـعلاُءـأهلـالسنةـأنـاحديثـ

)))ـ»تفسرـالقرآنـالعظيم«،ـإساعيلـبنـعمرـبنـكثرـالدمشقيـأبوـالفداء،ـدارـالفكرـــبروتـــ

)40)،ـ)2:ـ5)4).
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ـُحَتُجـبهـيـالعقائد،ـإذاـاستندـإىـ ـوحديثـالرؤيةـحديٌثـمشهوٌرـباـخافــ امشهورــ
أدلةـأخرىـكاـذكرناهـمنـاآيات،ـومنـمعنىـالرؤيةـالذيـرجعـإىـأصلـاإدراك،ـومـ

ـبتواتره.ـ ـاحديث،ـوبعضـالعلاءـقالوا ـينفَيـشهرةـهذا ـأن ـأحد يستطع
ـالبغدادية«:ـ ـالبغداديـيـكتابـ»التبرة ـالقاهر ـاإمامـعبد قال

»واأخبارـعندناـعىـثاثةـأقسام:ـتواتر،ـوآحاد،ـومتوسطـبينهاـمستفيٌضـجاٍرـ
ـالتواترـيـبعضـأحكامه.ـ مرى

فامتواتر:ـهوـالذيـيستحيلـالتواطؤـعىـوضعه،ـوهوـموجبـللعلمـالروريـ
بصحةـُخَره.

ـإسنادهاـوكانتـمتوهاـغرـمستحيلةـيـالعقلـــكانتـ ـمتىـصَح ــ ـاآحاد وأخبار
ـاحكُمـهاـ ـالعدولـعندـاحاكمـيلزمه ـدونـالعلم،ـوكانتـبمنزلةـشهادة ـللعملـها موجبة

يـالظاهر،ـوإنـمـيعلمـصدَقهمـيـالشهادة.
وأماـامتوسطـبنـامتواترـواآحاد،ـفإنهـشاركـالتواترـيـإجابهـللعلمـوالعمل،ـ
ـوالعلمـالواقعـعنـالتواترـرورٌيـ ويفارقهـمنـحيثـإنـالعلمـالواقعـعنهـيكونـُمكتسبًا،

غرـمكتسب«))).ـ
ـأماـ ـيتوّقفـعىـكسبـونظر، ـالبدهيـالذيـا ـالعلم ـيفيد ـاحديثـامتواتر ـإَن أي:

ـالقطع.ـ ـإى ـبه ـتتوصل ـأن ـالعلم،ـوتستطيع ـُيفيد ـالنظر احديثـامشهورـفبقليلـمن
ـمتواتر،ـ ـأم ـالقطعـواليقن،ـسواءـكانـمنـحديثـمشهور وامطلوبـيـالعقائدـهو
أوـحتىـمنـدونـحديث،ـلوـكانـهناكـدليٌلـقطعيـقامـعىـأمرـماـيـالعقائدـفيجبـ

ـالبغدادية«،ـلإمامـاأستاذـعبدـالقاهرـبنـطاهرـالتميميـالبغداديـ )))ـ»أصولـالدين«،ـوهوـ»التبرة

ـبروتـلبنان،ـص2). ـالكتبـالعلمية، )429هـ(،ـدار
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اأخُذـبهـحتىـلوـمـَيِرْدـنقٌل،ـغايةـاأمرـأنهـهلـُيتعَبدـبهـأوـا؟ـعىـالتفصيلـامشهورـ

بنـاأشاعرةـواماتريديةـيـاأصولـوالفروع.
ويـهذهـامسألةـهناـوردـحديٌثـمشهور،ـوآياتـكثرة،ـوالعقُلـصَحَحـذلك،ـ
ـالدائلـموجبًاـلأخذـبمدلوها.ـ فلمـيبَقـمانٌعـمنـاأخذـبذلك،ـبلـصارـمموُعـهذه

وحديثـاآحادـوحَدُهـدونـدليلـأوـقرينٍةـترفُعُهـإىـرتبةـالقطعـوالعلم،ـاـُيبنىـ
عليهـاعتقاد،ـولكنـبعضـالعلاءـقالوا:ـجوزـاأخُذـباآحادـوحدهـيـفروعـالعقائد،ـ

ولكنـهذاـيـفروعـالعقائدـاـيـأصوها.
وقدـسبقـبيانـأّنـاهـسبحانهـليسـلهـصورة،ـومعنىـالرؤية:ـهوـأنـحصلـفيناـ
علٌمـوإدراكـأقوىـِمـّاـهوـحاصٌلـفينا،ـوهذاـليسـتأويًاـللرؤية،ـولكنهـتفسٌرـمعنىـ
الرؤية.ـوليسـهوـأيضًاـإرجاعـللرؤيةـإىـمردـالعلم،ـبلـهوـإدراكـخاٍصـهوـالرؤيةـ

امقصودة.
اخرـ علمُتـ تقول:ـ كاـ بعيني،ـ صورتهـ أدركُتـ أوـ علمُتـ أي:ـ فانًا،ـ رأيُتـ
امبارـبدونـحاجةـإىـ الرؤيةـحصلـيـاإنسانـبخْلِقـاهـ بأذي،ـوهذهـ أوـ بساعيـ
ـاهـتعاىـ ـبلـُيمكنـأنـيلقه ـله، ـإثباَتـعضو ـاهـلناـعلٌمـوإدراكـاـتستلزم عضو،ـورؤيُة
ـاخلَقـ ـأن ـالظاهَرـمنـاآياتـواأحاديثـوامتبادر ـأوـيـالقلب،ـولكن يـالنفسـمبارًة
يكونـيـالعن،ـفتّطلعـالنفُسـعىـماـيلقهـاهُـتعاىـفيهاـباـتوسيطـنظرـواـتدبرـواـ

تأمل،ـولذلكـُسّميتـرؤية،ـاـأنـامرئَيـلهـصورة،ـأوـأنهـمواِجهـومقابلـللرائي.
توضيح ي مسألة رؤية النبي عليه السام لرِبـه: 

ـأنكرـ ـالصحابة،ـفبعُضهم ـاختلفـفيها ـامسألةـقد ـبعضـالناسـأنـهذه اشتهرـعند
الرؤيةـوبعُضهمـقالـبوقوعها،ـفاـبَدـمنـأنـنعرفـأصَلـهذاـاخافـومَلهـقبلـأنـ

نخوضـيـبيانـأطرافه.ـ
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فبعُضـَمنـأثبتـالرؤيَةـمنهم،ـقالـبوقوعهاـللرسولـعليهـالصاةـوالسامـاـ
عىـسبيلـأنهـعليهـالسامـقدـعرفـحقيقَةـاهـتعاى،ـبلـإنهـوقعـيـنفسهـزيادُةـإدراكـ

باهـتعاى،ـوهذاـاإدراكـمـيِصْلـإىـحدـاإحاطةـبكااتـاهـتعاى.ـ
وأماـمنـخالفـيـوقوعـالرؤيةـللنبيـعليهـالصاةـوالسامـوأنكرـحصولـهاـ
له،ـفقدـاعتقدـبعُضـالناسـأنهـأنكرـأصَلـجوازـوقوعـالرؤية،ـوأنهـقائٌلـباستحالتها،ـ
ـيدُلـعىـأنهـ ـفاـدليَل ـأصُلها ـالسام،ـوأما ـلسيدناـممدـعليه ـأنكرـوقوعها ـإنا ـأنه واحُق:
ـإنكارهـ ـالرؤية،ـوإناـمُل ـُيثبتـجواز ـبلـسياقـالرواياتـالواردةـعنهـداٌلـعىـأنه أنكرها،

ـهوـرؤيةـالنبيـعليهـالسامـلربهـيـالدنيا.ـ ــكاـقلناــ
ـأنكرواـصحَةـجوازـ ـبعضـالصحابة ـاخافـمنـأّن ـالبعُضـمنـهذا ـاعتقده إذنـما
ـلِـاـحصلـبينهم،ـوسوفـنوضحـذلكـبإيرادـ ـباطٌل،ـوليسـوصفًاـصحيحًا ـالرؤية وقوع

الرواياتـالواردةـفيه.ـ
روىـاإمامـالبخاريـيـ»صحيحه«ـعنـعائـشةـريـاهـعنهاـقالت:ـمنـزعمـ
أنـممدًاـرأىـربهـفقدـأعظم،ـولكنـقدـرأىـجبـريلـيـصورتهـوخلِقـهـساَدـماـبنـ

اأفق))).
وروىـأبوـيعىـيـ»مسنده«ـعنـمروقـقال:ـسألتـعائشةـعنـهذهـاآيةـالتيـ
فيهاـالرؤية؟ـفقالت:ـأناـأعلُمـهذهـاأمةـهذه،ـوأناـسألُتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـذلكـقال:ـ
»رأيُتـجريل«،ـثمـقالت:ـمنـزعمـأنـممدًاـرأىـربهـفقدـأعظمـالكذبـعىـاه)2).ـ

ـاأخرى،ـ ـآمنـفوافقتـإحداما ـآمنـوامائكةـيـالساء، ـقالـأحدكم: ـبابـإذا ـاخلق، )))ـكتابـبدء

إذاـقالـأحدكمـآمنـوامائكةـيـالساءـفوافقتـ غفرـلهـماـتقدمـمنـذنبه،ـ)3234(.ـوبابـ
إحداماـاأخرىـغفرـلهـماـتقدمـمنـذنبه،ـ)3062).

)2)ـ)4900(،ـ)8:ـ304).
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وفيهـأيضًا:ـعنـمروقـأيضًاـقال:ـقلت:ـهاـياـأمتاهـــيعنيـعائشةـــهلـرأىـ

ممدـرَبه؟ـفقالت:ـلقدـقّفـشعريـماـقلت))).
ـأصَلـ ـتنِفـهنا ـــم ـلربه ـالسام ـالنبيـعليه ـــوهيـمنـأنكرتـرؤية فالسيدةـعائشة
جوازـالرؤية،ـبلـغايُةـماـتنكرهـإناـهوـوقوُعها،ـوتقول:ـإنـالنبيـعليهـالسامـإناـرأىـ
ـالسام،ـوليسـإىـمّردـ ـللنبيـعليه ـإىـسؤاها ــ جريل!ـوهيـتستندـيـذلكـــكاـسنعلم

ـالبعض.ـ ـاعتقد اجتهادـمنهاـكا
وروىـالرمذيـعنـمروقـقال:ـكنتـمتكئًاـعندـعائشة،ـفقالت:ـياـأباـعائشة،ـ
ثاثـمنـتكّلمـبواحدةـمنهنـفقدـأعظمـعىـاهـالفريَة:ـمنـزعمـأنـممدًاـرأىـربهـ

فقدـأعظمـالفريةـعىـاه،ـواهـيقول:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  03)[،ـ﴿ىئ  ]اأنعـام:ـ ڦ﴾ـ ڤ 
يئ﴾ـ]الشورى:ـ)5[،ـوكنتـمتكـئًا،ـفجلسُتـفـقلت:ـياـأمـامؤمنن،ـأنظرينيـواـ
ـأليسـيقولـاه:ـ﴿ڑ ک ک ک﴾ـ]النجم:ـ3)[،ـ﴿ھ ے ے ۓ﴾ـ تعجليني!
]التكوير:ـ23[ـقالت:ـأناـأولـمنـسألـعنـهذاـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص!ـقال:ـ»إناـذاكـجريل،ـ
ماـرأيتهـيـالصورةـالتيـخلقـفيهاـغرـهاتنـامرتن،ـرأيتهـمنهبطًاـمنـالساءـساّدًاـعظمـ

خلقهـماـبنـالساءـواأرض«.ـ
ـيقولـاه:ـ ـالفريةـعىـاه، ـأعظم ـأنزلـاهـعليهـفقد ومنـزعمـأنـممداًـكتمـشيئاًـما
]امائدة:ـ67[،ـومنـزعمـأنهـيعلمـماـيـغـٍدـ ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ـ
فقدـأعظمـالفريةـعىـاه،ـواهـيقول:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ـ

]النمل:ـ65[)2).ـ

)))ـ))490(،ـ)8:ـ305).

)2)ـأبوابـتفسرـالقرآن،ـبابـومنـسورةـاأنعام،ـ)3068(.ـوقال:ـهذاـحديثـحسنـصحيح.
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فهذهـالروايةـتدُلـأنـعائشةـريـاهـعنهاـُتنكرـأنـالنبيـعليهـالصاةـوالسامـ
قدـرأىـربه،ـوقدـفهمـمنهاـبعُضهمـأهاـإناـتنكرـأصَلـصحةـالرؤية؛ـبدالةـاعتادهاـ
عىـاآياتـالتيـذكرها،ـولكنـهذاـااستدالـإناـيتُمـإذاـكانتـاآياتـداّلًةـفعاًـعىـ
ـتدلـعليهـهوـ ـما استحالةـرؤيةـاهـتعاى،ـونحنـنقول:ـإهاـاـتدلـعىـااستحالة،ـبلـغايُة
ـالرؤيةـمطلقًا.ـ ـلبرـيـالدنيا،ـواـدالَةـهاـعىـاستحالة ـالرؤيةـواـحصوها عدُمـوقوع
فاحتجاُجـمنـقالـبأنـالسيدَةـعائشةـتنفيـأصَلـصحةـالرؤيةـهذهـاآياتـفيهـ

دوٌرـباطل؛ـكاـاـيفى،ـوفيهـمصادرٌةـعىـامطلوب.ـ
ـقدـرأىـربه،ـ ـالسام ـتنكرـعىـمنـاّدعىـأنـممدًاـعليه ـأنـالسيدةـعائشة وقدـرأينا
ـبأنـسيدناـ ـترُدـعىـابنـعباس،ـوابنـعباسـقال ـإنا ـأها ـالتالية ـالرواية وسوفـنعرفـمن
ممدًاـقدـرأىـربه؛ـفقدـروىـالرمذيـعنـالشعبيـقال:ـلقيـابُنـعباسـكعبًاـبعرفةـ
ـبنوـهاشم!ـفقالـكعب:ـ ـإنا ـابنـعباس: ـاجبال،ـفقال فسألهـعنـيء،ـفكّرـحتىـجاوبته
إنـاهـقسمـرؤيَتهـوكاَمهـبنـممدـوموسى،ـفكلمـموسىـمرتن،ـورآهـممدـمرتن.ـ
قالـمروق:ـفدخلُتـعىـعائشة،ـفقلت:ـهلـرأىـممدـربه؟ـفقالت:ـلقدـتكّلمَتـ
بيءـقّفـلهـشعري!ـقلت:ـرويدًا،ـثمـقرأُتـ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ـ]النجم:ـ
إناـهوـجريُل،ـمنـأخركـأنـممدًاـرأىـربه،ـأوـكتمـ أينـُيذَهبـبك؟ـ 8)[ـقالت:ـ

شيئًاـماـأمرـبه،ـأوـيعلمـاخمَسـالتيـقالـاهـتعاى:ـ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
ۇئ﴾ـ]لقان:ـ34[ـفقدـأعظمـالفرية،ـولكنهـرأىـجريَلـمـيَرهـيـصورتهـإاـمرتن:ـ

مرةـعندـسدرةـامنتهى،ـومرةـيـجيادـلهـستـمئةـجناحـقدـسّدـاأفق))).
هذاـهوـماـقالتهـالسيدةـعائشة،ـوليسـيـكامهاـماـيفيدـإنكارهاـأصلـصحةـ

ـالرؤية،ـوفرٌقـبنـاأمرين.ـ الرؤية،ـبلـيدلـكاُمهاـعىـإنكارهاـلوقوع

)))ـأبوابـتفسرـالقرآن،ـبابـومنـسورةـوالنجم،ـ)3278).
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ـالباري«:ـ ـالعسقايـيـ»فتح ـابنـحجر قال

منـ فأخرجـ سياقه؛ـ يـ قصةـ زيادةـ الرمذيـ روايةـ يـ مروق«:ـ »عنـ »قوله:ـ
طريقـمالد:ـعنـالشعبيـقال:ـلقيـابُنـعباسـكعبًاـبعرفة،ـفسألهـعنـيءـفكّرـكعبـ
حتىـجاوبتهـاجبال،ـفقالـابنـعباس:ـإناـبنوـهاشم.ـفقالـلهـكعب:ـإنـاهـقسمـرؤيتهـ

ـالرمذي.ـ وكامه...ـهكذاـيـسياق
ـإنـممدًاـ ـنقول: ـبنوـهاشم ـإنا ـابنـعباس: ـالوجه:ـفقال ـالرزاقـمنـهذا وعندـعبد
ـبنـموسىـوممد،ـفكّلمـ ـاهـقسمـرؤيَتهـوكامه ـإن رأىـربهـمرتن،ـفكّرـكعب.ـوقال:
موسىـمرتن،ـورآهـممدـمرتن.ـقالـمروق:ـفدخلتـعائشةـفقلت:ـهلـرأىـممٌدـ

ـاحديث. ربه...
وابنـمردويهـمنـطريقـإسمـاعيلـبنـأيـخالد:ـعنـالشعبي:ـعنـعبدـاهـبنـ
:ـفأتىـمروُقـعائشَة...ـفذكرـ ـالشعبيــ ـيعني: احارثـبنـنوفل:ـعنـكعٍبـمثله؛ـقالــ

احديث،ـفظهرـبذلكـسبُبـسؤالـمروٍقـلعائشةـعنـذلك))).
قوله:ـ»هلـرأىـممدـملسو هيلع هللا ىلصـرَبهـقالت:ـلقدـَقـَفـشعري«:ـأي:ـقامـمنـالفزع لِـا 

حصل عندها من هيبة اه واعتَقدته من تنزهه واستحالِة وقوع ذلك.ـ
قالـالنرـبنـشميل:ـالقفـــبفتحـالقافـوتشديدـالفاءـــكالقشعريرةـوأصله:ـ

ـلذلك. ـالشعر ـالفزعـفيقوم ـينقبضـعند ـاجلد القبضـوااجتاع؛ـأن
الثاث؟ـوكانـ قوله:ـ»أينـأنتـمنـثاث«ـأي:ـكيفـيغيبـفهُمكـعنـهذهـ

ـيّدعيـوقوعها.ـ ـتكونـُمستحَرهاـومعتقدًاـكِذَبـمن ينبغيـلكـأن
ـفأبدلتـ ـألفـااستغاثة ـللسكتـفأضيفـإليها ـــواهاء ـأم ـيا ـأمتاه«ـأصله ـ»يا ـ»قوله: ـقالـابنـحجر: (((

تاءـوزيدتـهاءـالسكتـبعدـاألفـووقعـيـكامـاخطايـإذاـنادواـقالواـياـأمةـعندـالسكتـ
وعندـالوصلـياـأمتـبامثناةـفإذاـفتحواـللندبةـقالواـياـأمتاهـواهاءـالسكتـوتعقبهـالكرمايـبأنـ

ـإذـليسـهوـتفجعًاـعليهاـوهوـكاـقال«. ـأمتاهـليسـللندبة قولـمروقـيا
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ـاخلقـمنـروايةـ ـتقدمـيـبدء قوله:ـ»منـحدثكـأنـممدًاـملسو هيلع هللا ىلصـرأىـربهـفقدـكذب«
القاسمـبنـممد:ـعنـعائشة:ـمنـزعمـأنـممدًاـرأىـربهـفقدـأعظم...ـومسلٍمـمنـ
حديثـمروقـامذكورـمنـطريقـداودـبنـأيـهند:ـعنـالشعبي:ـفقدـأعظمـعىـاهـ

الفرية.
قوله:ـ»ثمـقرَأْت:ـ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ـ]اأنعام:ـ03)[«.

قالـالنوويـــتبعًاـلغرهــ:ـمـتنفـعائشُةـوقوَعـالرؤيةـبحديثـمرفوع،ـولوـكانـ
ـاآية،ـوقدـخالفهاـغُرهاـ ـمنـظاهر ـذكرته ـاعتمدتـااستنباَطـعىـما ـلذكرته،ـوإنا معها
القوُلـحجًةـ إذاـقالـقواًـوخالفهـغُرهـمنهمـمـيكنـذلكـ منـالصحابة،ـوالصحايـ

اتفاقًا،ـوامرادـباإدراكـــيـاآيةــ:ـاإحاطة،ـوذلكـاـينايـالرؤية.ـانتهى.
وجزُمهـبأّنـعائشةـمـتنفـالرؤيةـبحديثـمرفوعـتبَعـفيهـابَنـخزيمة؛ـفإنهـقالـ
يـكتابـالتوحيدـمنـ»صحيحه«:ـالنفُيـاـيوجبـعلًا،ـومـَحِكـعائشُةـأنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ

أخرهاـأنهـمـيَرـرّبه،ـوإناـتأّولتـاآية.ـانتهى.
وهوـعجيٌب!ـفقدـثبتـذلكـعنهاـيـ»صحيحـمسلم«ـــالذيـرحهـالشيُخـــ
فعندهـمنـطريقـداودـبنـأيـهند:ـعنـالشعبي:ـعنـمروقـيـالطريقـامذكورة؛ـقالـ
ـيُقلـاه:ـ﴿ڑ ک ک ک﴾ـ]النجم:ـ3)[،ـ ـأم ـفقلُت: ـفجلسُت ـمتكئًا مروق:ـوكنُت

فقالت:ـأناـأولـهذهـاأمةـسألـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـذلكـفقال:ـ»إناـهوـجريل«.
وأخرجهـابنـمردويهـمنـطريقـأخرىـعنـداودـهذاـاإسناد:ـفقالت:ـأناـأولـ
منـسألـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـهذا،ـفقلت:ـياـرسولـاه،ـهلـرأيتـربك؟ـفقال:ـ»اـإناـ

رأيتـجريلـمنهبطًا«.
نعمـاحتجاجـعائشةـباآيةـامذكورةـخالفهاـفيهـابُنـعباس،ـفأخرجـالرمذيـمنـ
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طريقـاحكمـبنـأبان:ـعنـعكرمة:ـعنـابنـعباسـقال:ـرأىـممٌدـرَبه،ـقلت:ـأليسـاهـ
يقول:ـ﴿ٿ ٹ ٹ﴾؟ـقال:ـوحكـذاكـإذاـجىـبنورهـالذيـهوـنوُره،ـوقدـ

رأىـرّبهـمرتن.
وحاصُله:ـأنـامرادـباآية:ـنفُيـاإحاطةـبهـعندـرؤياه،ـاـنفيـأصلـرؤياه.

ـتعاىـــحكايةـعنـ ـبقوله واستدلـالقرطبيـيـ»امفهم«ـأنـاإدراكـاـينايـالرؤيَة
:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ * ڀ ڀ﴾ـ]الشعراء:ـ أصحابـموسىــ
ـُنفيـكانـ ـفلا ـالبُر، ـاأنعام ـاستدالـعجيب؛ـأنـمتعّلقـاإدراكـيـآية )6-62[،ـوهو
ـبثبوتـ ـاأخبار ـبخافـاإدراكـالذيـيـقصةـموسى،ـولواـوجوُد ـالرؤية، ـنفَي ظاهُره

ـالظاهر.ـ ـالعدوُلـعن الرؤيةـماـساغ
ثمـقالـالقرطبي:ـ﴿ٹ﴾ـــيـاآيةـــمعـمـحّىـباألفـوالامـفيقبـلـ
ـتعاى:ـ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ـ ـثبتـدليلـذلكـسمعًاـيـقوله التخصيص،ـوقد

]امطففن:ـ5)[،ـفيكونـامرادـالكفارـبدليلـقولهـتعاىـيـاآيةـاأخرى:ـ﴿پ ڀ ڀ 
* ڀ ٺ ٺ﴾ـ]القيامة:ـ22-23[.ـ

ـامرئّي.ـ ـإى ـالدنيا؛ـلتساويـالوقَتنـبالنسبة قال:ـوإذاـجازتـيـاآخرةـجازتـي
ـاستدالـجيد.ـ انتهى،ـوهو

وقالـعياض:ـرؤيةـاهـسبحانهـوتعاىـجائزةـعقًا،ـوثبتتـاأخباُرـالصحيحةـ
امشهورةـبوقوعهاـللمؤمننـيـاآخرةـوأماـيـالدنيا،ـفقالـمالك:ـإناـمـيَرـسبحانهـيـ
ـــرَأُواـ ـباقيًة ـأبصارًا ـــوُرزقوا ـفإذاـكانـيـاآخرة ـباٍق،ـوالباقيـاـُيرىـبالفاي، الدنيا؛ـأنه

ـبالباقي. الباقَي
قالـعياض:ـوليسـيـهذاـالكامـاستحالُةـالرؤيةـإاـمنـحيثـالقدرة؛ـفإذاـ

قّدرـاهـمنـشاءـمنـعبادهـعليهاـمـيمتنع.
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فيه:ـ مرفوعـ التفرقَةـيـحديثـ هذهـ يؤيدـ ماـ مسلم«ـ ووقعـيـ»صحيحـ قلت:ـ
»واعلمواـأنكمـلنـترواـربكمـحتىـموتوا«،ـوأخرجهـابنـخزيمةـأيضًاـمنـحديثـأيـ
أمامة،ـومنـحديثـعبادةـبنـالصامت،ـفإنـجازتـالرؤيُةـيـالدنياـعقًاـفقدـامتنعتـ

سمعًا،ـلكّنـَمنـأثبتهاـللنبيـملسو هيلع هللا ىلصـلهـأنـيقول:ـإنـامتكلمـاـيدخلـيـعمومـكامه.
وقدـاختـلفـالسلُفـيـرؤيةـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـرّبه؛ـفذهبتـعائشُةـوابنـمسعودـإىـ

إنكارها،ـواخُتلفـعنـأيـذّر،ـوذهبـماعةـإىـإثباها.
وحكىـعبدـالرزاق:ـعنـَمعَمر:ـعنـاحسن:ـأنهـحلفـإنـممدًاـرأىـربه.ـ

وأخرجـابنـخزيمةـعنـعروةـبنـالزبرـإثباها،ـوكانـيشتدـعليهـإذاـذكرـلهـإنكارـ
ـوالزهري،ـوصاحبهـ ـبهـكعبـاأحبار، ـقالـسائرـأصحابـابنـعباس،ـوجزم ـوبه عائشة،

ـاأشعري،ـوغالبـأتباعه.ـ معمر،ـوآخرون،ـوهوـقول
ـأمَدـكالقولن. ـبقلبِه؟ـوعن ـأو ـبعينِه ـاختلفوا:ـهلـرآه ثم

قلت:ـجاءتـعنـابنـعباسـأخباٌرـمطَلقةـوأخرىـمقّيدة،ـفيجبـمُلـُمطَلقهاـ
ـــمنـ ـأيضًا ـاحاكم ـالنسائيـبإسنادـصحيحـــوصححه ـأخرجه ـفمنـذلكـما عىـمقَيدها،
طريقـعكرمةـعنـابنـعباسـقال:ـأتعجبونـأنـتكونـاخلةـإبراهيم،ـوالكامـموسى،ـ

والرؤيةـمحمد؟ـ
ـاحديث. ـباخلة... ـإبراهيم ـاهـاصطفى ـإن ـبلفظ: ـابنـخزيمة وأخرجه

وأخرجـابنـإسحاقـمنـطريقـعبدـاهـبنـأيـسلمة:ـأنـابنـعمرـأرسلـإىـابنـ
عباس:ـهلـرأىـممدـربه؟ـفأرسلـإليهـأن:ـنعم.ـ

ـابنـعباسـيـقولهـتعاى:ـ﴿ڍ  ـالعالية:ـعن ومنها:ـماـأخرجهـمسلمـمنـطريقـأي
ڍ ڌ ڌ ڎ * ڈ ڈ ژ ژ *ڑ ک ک ک﴾ـ]النجم:ـ))-3)[ـقال:ـرأىـ

ـبفؤادهـمرتن. ربه
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ولهـمنـطريقـعطاء:ـعنـابنـعباسـقال:ـرآهـبقلبه.ـ

ـابنـعباسـ ـــعن ـأيضًا ـــمنـطريقـعطاء ـابنـمردويه ـأخرجه وأرحـمنـذلك:ـما
قال:ـمـيَرُهـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـبعينِه،ـإناـرآهـبقلبه.ـ

وعى هذا فيمكن اجمُع بن إثبات ابن عباس، ونفي عائشة بأن ُحمل نفُيها عى 
رؤية البر، وإثباُته عى رؤية القلب.ـ

ثمـامرادـبرؤيةـالفؤاد:ـرؤيةـالقلب،ـاـمّردـحصولـالعلم؛ـأنهـملسو هيلع هللا ىلصـكانـعالِـًاـ
باهـعىـالدوام،ـبلـمراُدـمنـأثبتـلهـأنهـرآهـبقلبه:ـأنـالرؤيةـالتيـحصلتـلهـُخلقتـ
يـقلبهـكاـيلقـالرؤيةـبالعنـلغره،ـوالرؤيةـاـُيشرطـهاـيءـخصوصـعقاً،ـولوـ

ـبخلِقهاـيـالعن. جرتـالعادة
وروىـابنـخزيمةـبإسنادـقوٍيـعنـأنسـقال:ـرأىـمّمدـربه.ـ

ـأّنىـأراه«.ـ ـ»نور ـأنهـسألـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـعنـذلكـفقال: وعندـمسلٍمـمنـحديثـأيـذّر:
وأمدـعنهـقال:ـ»رأيتـنورًا«.ـوابنـخزيمةـعنهـقال:ـرآهـبقلبه،ـومـيرهـبعينه،ـوهذاـ

يتبنـمراُدـأيـذرـبذكرهـالنور:ـأي:ـالنوُرـحالـبَنـرؤيتهـلهـببره.
وقدـرّجحـالقرطبيـيـ»امفهم«ـقوَلـالوقفـيـهذهـامسألة،ـوعزاهـجاعةـمنـ
امحققن،ـوقواهـبأنهـليسـيـالبابـدليلـقاطع،ـوغايةـماـاستدلـبهـللطائفتنـظواهُرـ
ـالظنية،ـ ـباأدلة ـقال:ـوليستـامسألةـمنـالعملياتـفُيكتفىـفيها ـللتأويل، ـقابلة متعارضٌة

ـالقطعي. ـبالدليل ـإا ـامعتقداتـفاـُيكتفىـفيها وإناـهيـمن
ـوأطنَبـيـااستدالـ وجنحـابنـخزيمةـيـكتابـ»التوحيد«ـإىـترجيحـاإثبات،
لهـباـيطولـذكُره،ـوملـماـوردـعنـابنـعباسـعىـأنـالرؤياـوقعتـمرَتنـمرةـبعينهـ

ـبقلبه،ـوفياـأوردُتهـمنـذلكـَمقنع. ومرة
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لنبيناـملسو هيلع هللا ىلصـاإمامـأمُد،ـفروىـاخالـيـ»كتابـالسنة«ـعنـ الرؤيةـ ومنـأثبتـ
امروزي:ـقلُتـأمد:ـإهمـيقولون:ـإَنـعائشةـقالت:ـمنـزعمـأنـممدًاـرأىـربهـفقدـ
أعظمـعىـاهـالفرية،ـفبأيـيءـُيدفعـقوها؟ـقال:ـبقولـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»رأيتـري«،ـقوُلـ

النبيـملسو هيلع هللا ىلصـأكرـمنـقوها«.ـ
ثمـقال:ـ

»قوله:ـ﴿ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ﴾ـ]الشورى:ـ)5[،ـ
هوـدليلـثانـاستدّلتـبهـعائشةـعىـماـذهبتـإليهـمنـنفيـالرؤية،ـوتقريره:ـأنهـسبحانهـ
وتعاىـحرـتكليمهـلغرهـيـثاثةـأوجه،ـوهي:ـالوحيـبأنـيلقىـيـروعهـماـيشاء،ـأوـ
يكلمهـبواسطةـمنـوراءـحجابـأوـيرسلـإليهـرسواًـفيبلغهـعنه،ـفيستلزمـذلكـانتفاءـ

ـالتكلم. الرؤيةـعنهـحالَة
واجواب:ـأنـذلكـاـيستلزمـنفيـالرؤيةـمطلقًا،ـقالهـالقرطبي،ـقال:ـوعامةـماـ
يقتيـنـفيـتكليمـاهـعىـغرـهذهـاأحوالـالثـاثة،ـفيجوزـأنـالتكليمـمـيقعـحالةـ

الرؤية«))).
ـاهـ ـإسحاق:ـوقدـمضتـالُسنّةـمنـرسول ـإسحاقـبنـراهويه«:ـ»قال ويـ»مسند

ملسو هيلع هللا ىلصـبأنـأهلـاجنةـيَرونـرهم،ـوهوـمنـأعَظمـنِعمـأهلـاجنة،ـوقوله:ـ﴿پ ڀ ڀ 
ـ ڀ  ٺ  ٺ﴾ـ]القيامة:ـ22-23[ـيقول:ـيومئذـمرقٌةـإىـاهـناظرةـإىـاجنة،ـوإناـمعنىـ *
قولـمنـقال:ـتنتظرـالثوابـواـيرونـرهمـيومـالقيامةـقبلـدخولـاجنة،ـأاـترىـإىـ
ماهدـحنـفّرـاآيةـفّرهـعىـمعنىـماـوصفـنا،ـقال:ـ﴿ڀ ٺ ٺ﴾،ـقال:ـينظرونـ

الثواب.
تفسرـاآيةـجيءـعىـأوجه،ـوهي:ـنواظُرـيومـالقيامة،ـفـتجيءـاآيةـمصّدقـةـ

)))ـ»فتحـالباري«ـ)8:ـ0)6).
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معنىـاآيةـاأخرى،ـوهيـيـالظاهرـعندـمنـجهلـتأويلها،ـخالفـلآخر؛ـكاـجهلـ
]امؤمنون:ـ َمنـسـألـابنـعباسـعنـقوله:ـ﴿ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾ـ
)0)[ـوعنـقوله:ـ﴿ىب يب جت حت خت﴾ـ]الصافات:ـ50[،ـوكأنـيـالظاهرـ

إحداماـخالفةـلأخرى!ـفأجابهـابنـعباسـبأهاـمؤتلفتان!ـفّرـقوله:ـ﴿ائ ائ 
ەئ ەئ وئ وئ﴾ـ]امؤمنون:ـ)0)[ـقال:ـهذهـالنفخةـاأوىـإذاـمـيبَقـعىـ

اجنةـ﴿ىب يب جت  ُأدخلواـ إذاـ وقال:ـ نسٌب.ـ يومئذـ بينهمـ يكنـ مـ اأرض،ـ وجهـ
حت خت﴾ـ]الصافات:ـ50[.ـفتبّنـأنـمعنىـاآيتنـمعنىـواحد،ـوكأنـيـالظاهرـ
خافًاـحتىـإنـابنـعباسـقالـللسائل:ـماـأشبَهـعليكـمنـنحوـذلكـمنـالقرآنـفهوـكاـ
وصفنا،ـفلذلكـقلنا:ـإنـقولـاه:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ـ]اأنعام:ـ
03)[ـيـالدنيا،ـوتصديـقـذلكـماـقالتـعائـشة:ـمنـزعمـأنـممدًاـرأىـربـهـفـقدـ
كـذب؛ـأنـاهـقال:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ـ]اأنعام:ـ03)[،ـفقدـ
حققـعندـمنـعَقَلـعنـاهـعزـوجل:ـأنـعائشةـفّرتـهذهـاآيةـعىـالدنيا،ـوتفّرهاـ

امبتدعةـعىـأهاـيـالدنياـواآخرة؛ـفأسقطواـمعنىـهذهـاآية:ـ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ 
ٺ﴾ـ]القيامة:ـ22-23[،ـوبنـماـوصفناـيـقولـاه:ـ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ـ

ـاجنة. ـالكفار،ـوثبتتـاآيةـأهل ]امطففن:ـ5)[ـفأزالـذلكـعن
ولقدـقيلـابنـامبارك:ـإَنـفانًاـفرـاآيتيـنـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ﴾ـ]اأنعام:ـ03)[ـوقوله:ـ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ـ]القيامة:ـ22-23[ـعىـ
ـمعنىـ ـفقالـابنـامبارك:ـجهلـالشيُخ ـفلذلكـأرىـالوقفـيـالرؤية. ـلأخرى، أهاـخالفة
اآيةـالتيـقالـاه:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ـ]اأنعام:ـ03)[ـليستـ
بمخالفةـ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ـ]القيامة:ـ22-23[؛ـأنـهذهـيـالدنياـوتلكـيـ

ـاجهمية،ـورآهـمنهـغلطًا. ـالشيخ،ـتّدعيه اآخرة،ـحتىـإنهـقال:ـاـُتفشواـهذاـعن
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ـأنـ ـلـاـكانـقدـعلم ـالرؤيةـيـالدنيا، ـإاـماـسألـموسىـرَبُه ـيكنـفياـوصفنا ولوـم

أهلـاجنةـيرونـرهم،ـفيسألـرَبهـأنـيريهـيـالدنيا،ـفبنـاهـلهـقال:ـ﴿ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ﴾ـ]اأعراف:ـ43)[ـساخـاجبل،ـ
َيقَوـعىـنظرـالرب.ـقالـموسى:ـ﴿ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾ـ ومـ

منـآمنـبكـأنـاـيراكـأحدـيـالدنياـقبلـيومـالقيامة«))).
فاحاصل:ـأّنـأصلـجوازـالرؤيةـثابت،ـولكنـقدـحصلـخاٌفـيـأنـالنبي:ـ
هلـرأىـربهـبالفعلـووقعتـرؤيُتهـله،ـأمـا؟ـفظهرـأّنـاخافـيـالوقوعـاـيـاجوازـ

واإمكان.
وبناًءـعىـذلكـيتلفـالناسـيـالقولـبأنـالصحابةـاختـلفواـخافًاـأصليًاـأوـ

فرعياً؟
ـبأنـاخافـأصي،ـوماـ ـالقوُل ـيلزمه ـالرؤية، ـاخافـيـأصلـصحة ـإّن فمنـقال:

دامـاـيوجدـقاطٌعـمعـأحدما،ـفاـجوزـاجزُمـبأحدـالرأين.
وأماـمنـقال:ـإنـاخافـيـالوقوعـفقط،ـفاخاُفـعندهـبنـالصحابةـخافـ

فرعي،ـواـرَرـيـتلكـاحالـيـأنـيؤخذـبأمرـظني،ـواهـأعلم.ـ
ـاخافـفرعيًاـأوىـمنـجعِلهـأصليًا. وجعُل

قال الطحاوي: )بغر إحاطة وا كيفية(
ـبغرـإحاطةـ ـتكون ـالرؤية ـإَن ـأي: ـبقوله:ـ»والرؤية«، الباءـيـقوله:ـ»بغر«،ـمتعلقة
ـاه،ـوقدـسبقـبيانـمعنىـ»الكيف«،ـومىـِذكُرـ ـالكيفـعنـرؤية ـفيجبـنفُي واـكيفية،

ـاهـتعاىـوصفاته.ـ ـالكيفـعن أنهـجبـنفي

)))ـ)266)(،ـ)3:ـ674-670).
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ـأنـيتوّهمـ ـفاـجوز ـفاـُحيطـبجالـقدرـاهـتعاىـإاـهوـجلـشأنه، ـاإحاطة، وأما
واحدـأنـالرؤيةـامشارـإليهاـتكشفـعنـميعـصفاتـاهـتعاى،ـوجليلـذاتـه،ـأوـعنـ
حقيقةـذاتهـوكااهاـعىـماـهيـعليه،ـبلـهيـزيادةـعلمـوإدراكـجالـاهـبقدرـماـ

ـبهـعىـامؤمنن. يتفضلـهو
ـاهـتعاىـفاـحَدـ ـوأما ثمـإنـاإحاطةـباحدودـبالفعل،ـاـتكونـإاـلِـمنـلهـحدود،
ـاحدودـواإحاطةـ ـنسبة ـأصًا ـبياُنـذلكـكّله،ـفاـجوز لهـواـطَرَفـواـغاية،ـوقدـسبق

إليهـجلـشأنه؛ـانتفاءـذلكـعنه.
ـالطحاوية«: ـالغنيميـيـ»رحهـعىـالعقيدة ـالعامة قال

»ونقول:ـ)الرؤية(ـإىـالذاتـامقدسةـامنزهةـعنـاإحاطةـواجوانبـ)حق(ـأي:ـ
ـلتعاليهـتعاىـعنـالتناهيـ ثابتةـ)أهلـاجنة(ـلكنـ)بغرـإحاطة(ـبجوانبـامرئيـوحدوده؛
باجوانب،ـوااتصافـباجوانبـواحدود،ـ)واـكـيفية(ـمنـمقابلةـوجهةـوارتسـام،ـ
واتصالـشعاعـوثبوتـمسافةـبنـالرائيـوامرئي؛ـأنـهذاـكلهـيـرؤيةـاأجسام،ـواهـ
تعاىـليسـبجسم،ـفليستـرؤيتهـكرؤيةـاأجسام،ـفإنـالرؤيةـتابعةـلليءـعىـماـهوـ
عليه،ـفمنـكانـيـمكانـوِجهٍةـاـُيرىـإاـيـمكانـوِجهةـكاـهوـكذلك،ـوُيَرىـبمقابلٍةـ
واتصاِلـشعاعـوثبوتـمسافة،ـومنـمـيكنـيـمكانـواـجهٍةـوليسـبجسم،ـفرؤيتهـ
كذلكـليسـيـمكانـواـجهةـواـبمقابلةـواتصالـشعاعـوثبوتـمسافة،ـوإاـمـتُكنـ

رؤيةـله،ـبلـلغِره«))).
ـالكامـجيدـومفيد،ـولكنـقوله:ـ وهذا

»فمنـكانـيـمكان...ـوُيَرىـبمقابلةـواتصالـشعاعـوثبوتـمسافة«،ـفأولـهذاـ
)))ـكذاـيـرحـالعامةـالغنيمي،ـنقاًـعنـرحـالطريقةـللنابلي،ـكمـاـنَصـعليه.ـانظر:ـ»رحـ

العقيدةـالطحاوية«،ـدارـالفكر،ـط2،ـ402)هــــ982)م،ـص68-69.ـحقيقـوتعليق،ـممدـ
ـاحافظ،ـممدـرياضـامالح. مطيع
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الكامـصحيٌحـباـشك،ـوهوـأنـماـكانـيـمكانـفإنهـيرىـيـمكان،ـوأماـالقسمـالثايـ
ــوهوـأنـماـكانـيـمكانـــفظاهُرـكامه:ـأنهـاـُيرىـإاـباتصالـشعاعـوثبوتـمسافةـ
ـله،ـفإّنـماـكانـيـ ـيكونـمرادًا ـأن ومقابلة،ـوهذاـغرـصحيحـإذاـملـعىـإطاقه،ـويبعد
مكان؛ـفإنهـيمكنـأنـُيرىـباـاتصالـشعاعـواـمقابلةـواـجهة،ـويمكنـأنـيكونـأرادـ

أنهـكذلكـعادة،ـوبناًءـعىـذلكـفاـإشكال.ـ
وقدـكنتـكتبتـهذهـاماحظةـقبلـطباعةـكتابـهدايةـامريدـرحـجوهرةـالتوحيدـ
للناظمـاللقاي،ـفلاـعزمتـعىـطباعةـهذاـالرحـرجعتـللرحـامذكورـفوجدتـ
عبارتهـكالتاي:ـ»واـتتعلقـعادةـإاـباـهوـيـجهةـومكانـومسافةـخصوصة)))«.ـاهـ،ـ

ـالغنيميـيـملهـواحمدـه.ـ ـالعامة ـاستدراكيـعىـماـنقله وهذاـيعنيـأن
فالرؤيةـــيـاحقيقةـــصفةـكاشفة،ـوهيـقائمةـيـالرائي،ـوتكشفـعنـامرئي،ـ
وعليه؛ـفإنـالرائيـيمكنـأنـيكونـاـيـمكان،ـويرىـماـهوـيـمكان،ـواـيشرطـيـ
الرؤيةـعنهـأهلـالسنةـاتصالـشعاع،ـوغرـذلكـمنـالروطـالعادية،ـكاـأشار،ـوعىـ

ـالطحاويـيـقوله:ـ»باـكيفية«. ـالعامة ذلكـنبه
هذاـواعلمـأنـابَنـتيميةـيقولـيـرِدـالتأسيـس)2):ـ»إن كون الرؤية مستـلزمة 
أن يكون اه بجهة من الرائي أمٌر ثبت بالنصوص امتواترة«. اهـ، ومن الـمعلوم أنهـ
يثبتـاحدـهـتعاى،ـخافًاـجاهرـامسلمن،ـفكيفـيمكنـأنـيتمـتفسرـقولـاإمامـ

)))ـ»رحـالناظمـعىـاجوهرة«ـوهوـالرحـالصغرـامسمىـهدايةـامريدـجوهرةـالتوحيد،ـلإمامـ

برهانـالدينـإبراهيمـاللقايـامتوىـسنةـ)04)هـ،ـ)):ـ639(،ـحقـقهـوضبطـحواشيهـمروانـ
ـالبصائر.ـ حسنـالبجاوي،ـدار

ـالكتابـكامًاـورحتـماـفيهـمنـمعاٍنـوذخائرـعىـمموعةـمنـطابـالعلمـ وقدـقرأتـهذا ـ
ـيمكنـاستدراكهاـ ـقليلة ـنقعـإاـعىـمواضع ـفلم ـفعًاـيـعمله، ـأجاد النجباء،ـووجدتـأنـمققه

عليه.
)2)ـ)2:ـ409).
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الطحاويـ»باـإحاطة«ـبناءـعىـمذهبه؟ـفإنـرآهـوأدركـحَده،ـفـقدـأحاطـبهـمنـهذهـ

اجهة،ـفيخالفـكامـالطحاوّي،ـوإاـفينبغيـأنـيقولـإنـالرؤيةـاـحيطـبحّدـاه!ـ
ـ ڀ ٺ ٺ﴾ـ]القيامة:ـ قال الطحاوي: )كا نطق به كتاب ربنا ﴿پ ڀ ڀ    *
22-23[، وتفسره عى ما أراده اه تعاى وعلَِمه، وكُل ما جاء ي ذلك من 

احديث الصحيح عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فهو كا قال، ومعناه عى ما أراد(
ـالرؤيةـ ـنفٌيـأنـتكون ـ»بغرـإحاطة«:ـهذا ـقال: ـثم ـالطحاويـالرؤيَة، أثبتـاإمام
كاشفةـحقيقةـاهـتعاىـكشفاـتاماـكاماـاـيتصورـامزيدـعليه،ـأيـإنـالرؤيةـاـتستلزمـ
أنـيعلمـاائيـكااتـاهـتعاىـعىـماـهيـعليهـبحيثـاـيتصورـبقاءـكالـغرـمدَركـ

ـاستلزاماـواضحا.ـ ـتستلزمـهذا ـالرؤية للرائي،ـفنفيـاإحاطةـعن
ولكنـقدـيشكلـعىـماـذكرناهـهنا،ـأنـالعلاءـعرواـعنـالرؤيةـبأهاـانكشافـ
ـالعلمي،ـ ـاانكشافـالتام ـللمخالفنـيـجواز ـاللقايـمثًا:ـ»واـنزاع ـالرهان تاّم،ـفقال
واـلناـيـامتناعـارتسامـصورةـمنـامرئيـيـالبارةـواتصالـشعاعـخارجـمنـالبارةـ
ـأوـ ـبحد ـالشمَسـمثًا ـإذاـعرفنا ـالنزاعـيـأنا ـلذلك.ـوإنا ـإدراكيةـمستلزمة ـأوـحالة بامرئّي
رسمـكانـنوعًاـمنـامعرفة،ـثمـإذاـأبرناهاـوغَمضناـالعَنـكانـنوعًاـآخرـفوقـاأول،ـ
ثمـإذاـفـتحناـالعنـحصلـنوعـآخرـمنـاإدراكـفوقـاأولنـنسميهـالرؤية،ـبمعنىـ
اانكشافـالتاّمـبالبر،ـواـتتعلقـعادةـإاـباـهوـيـجهةـومكانـومسافةـخصوصة،ـ
فهلـمثلـهذهـاحالةـاإدراكيةـيصحـأنـتقعـبدونـامقابلةـواجهة،ـوأنـيتعلقـبذاتـاهـ
للرؤية،ـ أَنـماـُذكرـروطـعقليةـ بناءـعىـ امعتـزلةـ تعاىـدونـجهةـومكان،ـفأحالهـ
ـبناءـعىـأنـماـذكرـروطـ ـالسنةـريـاهـتعاىـعنهم ـنحنـوأصحابناـمنـأهل وجوزناه

ـاهـ. عاديةـهاـيصحـأنـتتخلف)))«.
ـاللقايـ)):ـ640-638). ـإبراهيم ـالدين ـبرهان ـالعامة ـاإمام ـالتوحيد«، ـامريدـجوهرة )))ـ»هداية
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فاانكشافـالتامـامذكورـهنا،ـينبغيـيـنظريـأنـيكونـالتاُمـوصفًاـلإدراكـأيـ
اانكشـافـمنـحيثـحصولهـيـالبر،ـوهذاـهوـالظاهرـمنـالركيب،ـفأنتـتقولـ
ـالتيـ ـمنـاجهة ـالتام ـلانشكاف،ـولكنـينبغيـأخذ ـفتجعلـالتامـوصفًا اانكشافـالتام،
بيناها،ـاـمنـحيثـكشفهـعنـاُمدَرك،ـفإنـكونهـتامًاـهذاـامعنىـيستلزمـإحاطةـالرائنـ
ـتأملـيـ ـتأملتـزيادة ـتام،ـوهوـمنوع.ـولو ـبحقيقتهـعىـوجه لكااتـاهـتعاى،ـوالعلم
قولـاللقاي:ـ»ثمـإذاـأبرناهاـوغَمضناـالعَنـكانـنوعًاـآخرـفوقـاأول،ـثمـإذاـفتحناـ
العنـحصلـنوعـآخرـمنـاإدراكـفوقـاأولنـنسميهـالرؤية،ـبمعنىـاانكشافـالتاّمـ
بالبر«،ـلعرفتـمعنىـماـذكرناه،ـفقدـقالـإنـاإدراكـاحاصلـفوقـاأول،ـوكذلكـ
اإدراكـاآخرـعندـفتحـالعنـإدراكـفوقـاأوَلن،ـوكونهـفوقهاـاـيستلزمـكونهـكاشفًاـ
عنـحقيقةـامرئي،ـوهذاـالذيـقررناهـهناـهوـعينهـالذيـبينهـاللقايـفياـبعدـفقال:ـعندـ
ـينكشفـلأبصارـ ـبمعنىـأنه ـتعاىـُيرى، ـإنه ـنقول: ـأننا ـ»يعني: ـ)باـانحصار(: رحـقوله
ـاحدودـوالنهايات،ـ ـانحصارـلهـعنده،ـاستحالة ـالرائيـباـإحاطةـوا انكشافًاـتامًاـعند

يعنيـ﴿ٿ ٹ  ــ الريفةـ اآيةـ النفيـيـ هوـمِملـ كاـ والوقوفـعىـحقيقتـهـ
ٹ﴾ــ،ـوإيضاحهـأناـاـنسلمـأنـاإدراكـبالبصـرـيـاآيةـالكريمةـهوـمطلقـ
الرؤية،ـبلـهوـرؤيةـخصوصة،ـوهيـالتيـتكونـعىـوجهـاإحاطةـبجوانبـامرئي،ـإذـ
حقيقتهـالنيلـوالوصول،ـمأخوذـمنـأدركتـفانًاـإذاـحقته،ـوهذاـيصحـرأيتـالقمرـ
وماـأدركتهـببريـإحاطةـالغيمـبه،ـواـيصح:ـوماـرأيته،ـفيكونـاإدراكـامنفيـيـ
ـنفيـاإدراكـ ـالعلم،ـفاـيلزمـمن ـاإحاطةـمن ـبمنزلة ـالرؤيةـملزومًاـها، ـأخَصـمن اآية

عىـهذاـنفيـالرؤية،ـواـمنـكونـنفيهـمدحًاـكونـالرؤيةـنقصًا)))«.ـاهـ.
ـمفهومـ ـبه ـماـوجهنا ـلتعلمـصحة ـإدراكًا، ـاللقايـالرؤية وتأملـأيضًاـيـجعلـاإمام

الرؤية.ـ
ـاللقايـ)):ـ646). ـالدينـإبراهيم ـالعامةـبرهان ـاإمام ـامريد«، )))ـ»هداية
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ـليسـلهـصورةـواـحّدـواـجهةـ ـاهـسبحانه ـالطحاوي:ـ»واـكيفية«: ـاإمام قوله

واـشكل،ـومعـذلكـحصلـهناكـنوعـانكشاف.ـ
وإثباتـالرؤيةـجبـمعهـنفيـاإحاطةـونفيـالكيفية،ـكمـاـنطقـبهـكتابـربنا:ـ
ـأخرىـتثبتـالرؤية،ـواستدّلـ ـآية ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ـ]القيامة:ـ22-23[،ـوهي
أهلـالسنةـبظاهرهاـعىـأنـثبوتـالرؤية،ـواـيفىـأّنـظاهرـهذهـاآيةـُيفيُدـأَنـالرؤيةـ
ـاآية،ـواـيوجدـُموجٌبـلرفـ ـمنـاأخذـبظاهرـهذه ـمانٌع ستقعـللمؤمنن،ـواـيوجد
هذهـاآيةـعنـظاهرها،ـواـيلزمـمنـإثباتـالرؤيةـإثباتـَمنقصٍةـهـسبحانه،ـوذلكـكاـ
ـللتأويلـإذاـكانـهناكـدليٌلـموجبـلذلكـكاـ ـُيلجأ ـفإنه مى،ـولذلكـاـداعيـللتأويل،

ـاأخُذـبالظاهر.ـ ـالنصـعىـظاهره،ـفاأصُل ـامتنعـأخُذ إذا
هذهـاآياتـمنـسورةـالقيامة،ـوقدـاختلفـفيهاـأهلـالتأويل؛ـكاـقالـاإمامـ

الطري)))،ـوُرويـعنـعكرمةـوإساعيلـبنـأيـخالد:ـأي:ـتنظرـإىـرهاـنظرًا.ـ
وَروىـبسندهـعنـاحسنـقال:ـحسنةـ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ـقال:ـتنظرـإىـاخالق،ـوُحَقـ

هاـأنـتنرـوهيـتنظرـإىـاخالق.ـ
وروىـعنـعطيةـالعوي،ـيـقوله:ـ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ـ]القيامة:ـ22-
ـفذلكـ ـقال:ـهمـينظرونـإىـاه،ـاـحيطـأبصارهمـبهـمنـعظمته،ـوبُرهـميٌطـهم، ،]23

قوله:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ـ]اأنعام:ـ03)[.
وروىـاإمامـالطريـبسندهـعنـماهد،ـعنـابنـعمر،ـقال:ـ»إنـأدنىـأهلـاجنةـ
ِرهـوخدِمهـمسرَةـألفـسنة،ـيرىـأقصاهـكاـيرىـأدناه،ـ منزلةـَلـمنـينظرـإىـُملكهـوُرُ

وإنـأرفعـأهلـاجنةـمنزلةـَلـمنـينظرـإىـوجهـاهـُبكرًةـوعشية«.ـ

ـالطري«ـ)24:ـ)7(. )))ـينظر:ـ»تفسر
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وروىـعنـأيـالصهباءـاموصي،ـقال:ـ»إنـأدنىـأهلـاجنةـمنزلة،ـمنـيرىـررهـ
وخدمهـوُملَكُهـيـمسرةـألفـسنة،ـفرىـأقصاهـكاـيرىـأدناهـوإنـأفضلهمـمنزلة،ـمنـ

ينظرـإىـوجهـاهـغدوًةـوعشية«.
ـبلـمعنىـ ـ»وقالـآخرون: ـالطريـأنـآخرينـقدـخالفواـيـذلكـفقال: ـاإمام وذكر
ـالثوابـمنـرها.ـوروىـذلكـبسندهـعنـمنصور،ـعنـماهد،ـقال:ـكانـ ـتنتظر ـأها ذلك:
ـإنهـُيَرى،ـقال:ـ ـناسًاـيقولون: ـإن أناسـيقولونـيـحديث،ـ»فرونـرهم«ـفقلتـمجاهد:

َيرىـواـيراهـيء«.
ثمـقالـاإمامـالطري:ـ»وأوىـالقولنـيـذلكـعندناـبالصواب:ـالقوُلـالذيـ
ـاأثرـعنـ ـإىـخالقها،ـوبذلكـجاء ـتنظر ذكرناهـعنـاحسنـوعكِرمة،ـمنـأنـمعنىـذلك:

رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص«.ـ
ـبسنده،ـعنـابنـعمر،ـ ـالرواياتـالداّلةـعىـذلك،ـمنـذلكـماـرواه ثمـرعـيـذكر
قال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إنـأدنىـأهلـاجنةـمنزلًةـَلـَمنـينظرـيـُملكهـألَفيـسنٍة«ـقال:ـ

»وإّنـأفضَلهمـمنزلًةـَلـَمنـينظُرـيـوجهـاهـكَلـيومـمّرَتِن«ـقال:ـثمـتا:ـ﴿پ ڀ 
ـبالبياضـوالصفاء،ـقال:ـ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ـقال:ـ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ـ]القيامة:ـ22-23[،ـقال:

تنظرـكّلـيومـيـوجهـاهـعّزـوجّل«.
وروىـعنهـأيضًاـعنـابنـعمر،ـقال:ـ»إنـأدنىـأهلـاجنةـمنزلًةـَلـمنـينظرـإىـ
ِرهـوخدمهـمسرَةـألفـسنة،ـيرىـأقصاُهـكاـيرىـأدناه،ـوإنـأرفَعـأهلـاجنةـ ُملكهـوُرُ

ـاهـُبكرةـوعشية«.ـ منزلًةـلـمنـينظرـإىـوجه
وروىـهذاـاحديثـأيضًاـالرمذيـعنـابنـعمر،ـثمـقال:ـثمـقرأـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ
﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ـ]القيامة:ـ22-23[ـقالـأبوـعيسى:ـوقدـُرويـهذاـاحديثـ
عنـغرـوجهـعنـإرائيلـعنـثويرـعنـبنـعمرـمرفوعـورواهـعبدـاملكـبنـأبجرـعنـ

ثويرـعنـبنـعمرـموقوف.ـ
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وروىـعبيدـاهـاأشجعيـعنـسفيانـعنـثويرـعنـماهدـعنـبنـعمرـقولهـومـ
ـاهـاأشجعيـعنـسفيانـعنـ ـالعاءـحدثناـعبيد ـبن ـبذلكـأبوـكريبـممد يرفعهـحدثنا
ثويرـعنـماهدـعنـبنـعمرـنحوهـومـيرفعه.ـاهـ))).ـواحديثـضعيٌفـمنـجهةـثويرـ

ابنـأيـفاختة.
وروىـالطريـعنـأيـالصهباءـاموصي،ـقال:ـ»إنـأدنىـأهلـاجنةـمنـزلًة،ـمنـ
ـأفضلهمـ ـيرىـأدناه،ـوإن ـألفـسنة،ـفرىـأقصاهـكا يرىـُررهـوخدمهـوُملَكُهـيـمسرة

منزلة،ـمنـينظرـإىـوجهـاهـغدوةـوعشية«.
ـالبيايـاحنفي:ـ ـالدين ـالعامةـكال قال

»قالـيـ»رحـالوصيةـوالفقهـاأكر«:ـ)ولقاءـاهـتعاى(ـأي:ـكونهـمرئيًاـ)أهلـ
اجنة(ـزيادًةـيـإكرامهمـفيهاـ)حٌق(ـأي:ـثابٌتـبالدائلـالقطعياتـمنـبيناتـاآيات،ـ
ومشهوراتـالروايات،ـواقعـ)باـكيفية(ـأي:ـمابسًا؛ـلعدمـالكيفياتـامعترةـيـرؤيةـ
اأجسامـواأعراض؛ـلـاـسيأيـمنـالبيانـ)واـتشبيَه(ـلهـتعاىـبيءـمنـامخلوقاتـ

)واـجهة(ـلهـواـحُيزـيـيءـمنـاجهات،ـوفيهـإشارات:
اأوى:ـأنهـتعاىـُيرىـباـتشبيٍهـلعبادهـيـاجنةـبخلِقـقوةـاإدراكـيـالبارةـمنـ

غرـحُيزـومقابلةـواـمواجهةـواـمسامتة.
الثانية:ـإمكانـذلكـوثبوتهـباآياتـواأحاديثـامشهورة،ـوإليهـأشارـبـ»احّق«ـ
يـمقامـااستـدال،ـوهيـكثرة،ـمنها:ـقولهـتعاىـحكايةـعنـموسىـعىـنبيناـوعليهـ

والسام:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  الصاةـ
ٺ  ڀ  *ـ  ڀ  ڀ   تعاى:ـ﴿پ   ]اأعـراف:ـ43)[،ـوقـولهـ ې﴾ـ ې  ې 
]يونس:ـ26[.ـ ]القيامة:ـ22-23[،ـوقـولهـتعاى:ـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـ ٺ﴾ـ

)))ـ»فتحـالباري«ـ)8:ـ0)6).
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روىـأبوـبكرـالصديـقـريـاهـتعاىـعنهـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـأنهـقال:ـ»احسنى:ـاجنـة،ـ

والزيادة:ـالنظرـإىـوجهـاهـتعاى«.
ومنها:ـماـرواهـعبداهـبنـعمرـريـاهـتعاىـعنها،ـعنهـعليهـالصاةـوالسامـ

أنهـقال:ـ»إنـأكرمـأهلـاجنةـعىـاهـمنـينظرـإىـوجههـُغدوًةـوعشّية«،ـثمـقرأ:ـ﴿پ 
ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾،ـوغرـذلكـكاـسيأي.ـ

الثالثة:ـالردـعىـفرقـامبتدعةـكامشبهةـوالكراميةـالنافيةـللرؤيةـباـمكانـواـجهة،ـ
وامعتزلةـوالنجاريةـواخوارجـالنافيةـمطلقـالرؤية،ـواـنزاعـهمـيـإمكانـاانكشافـ
التاّمـالعلمي،ـواـلناـيـامتـناعـارتسامـالصورةـأوـاتصالـالشعاع،ـأوـحالةـمستلزمةـ

لذلك.ـ
ـلـاـ ـنسميهاـ»الرؤية«ـمغايرة ـإدراكيٌة ـفلناـحالة ـإىـالبدر، ـنظرنا ـإذا ـالنزاعـيـأّنـا بل
إذاـأغمضناـالعنـوإنـكانـذلكـانكشافًاـجليًا،ـفهلـحصلـللعبادـبالنسبةـإىـاهـتعاىـ

تلكـاحالةـوإنـمـيكنـهناكـمقابلة؛ـكاـيـ»رحـامقاصد«ـوغره.ـ
ـدونـامرئيـتعاىـ)بأعنـرؤوسهم(ـ ـامؤمنونـوهمـيـاجنة ـ»يراه ـبقوله: ـأشار وإليه

ـالنزاعـفيه«.ـ اـببصائرهمـفقطـلعدم
ـتلكـالرؤيةـعنـالرائطـوالكيفياتـ ـالكيفيةـواجهة:ـخلّو ـبنفي ـامراد ـأن الرابعة:
امعترةـيـرؤيةـاأجسامـواأعراضـمعـسامةـاحاسةـوكونـامرئيـبحيثـيمكنـرؤيتهـ
منـامقابلةـوالعدمـالقربـالقريبـوالبعدـالبعيد،ـواللطافةـواحجاب،ـاـبمعنى:ـخلّوـ
امقابلةـأوـالرائيـوامرئّيـعنـميعـاحااتـوالصفاتـعىـماـيفهمـأربابـاجهاات،ـ
فيعرضونـبأنـالرؤيةـفعٌلـمنـأفعالـالعبادـأوـكسٌبـمنـأكسابه،ـفبالرورةـيكونـ
ـبدـأنـيكونـلهـحاٌلـأوـكيفيةـمنـ ـالعنـا ـامرئيـبحاّسة ـالصفات،ـوكذا ـبصفةـمن واقعًا
الكيفيات؛ـكاـيـ»رحـامقاصد«،ـوإليهـأشارـبااكتفاءـبقولهـفيه:ـواـيكونـبينهـوبنـ
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خلقهـمسافةـواـقربـواـبعدـواحجابـواـمقابلة،ـفإنـتلكـالروطـمبنيةـعىـ

ـالتعديل.ـ ـالدنيا؛ـكاـي ـاآخرةـبأمر ااستقراء،ـواـيقاسـأمر
ـأنـحصلـ ـالرؤية: ـامرادـمن ـأن ـإى ـبعده ـبا ـتعاى،ـوالبيان ـإليه ـاللقاء ـبإضافة فأشار
ـامخصوصةـسبحانه،ـوجريـمرىـاانكشافـاحاصلـ ـإىـذاته ـبالنسبة انكشافـللعباد

ـاألوانـواأضواء.ـ عندـإبصار
واانكشافـجبـأنـيكونـعىـوفقـامكشوف؛ـفإنـكانـامكشوفـخصوصًاـ
باجهةـواحيز،ـوجبـأنـيكونـاانكشاُفـكذلك،ـوإنـكانـامكشوفـمنَزهًاـعنـاجهةـ

ـاحيزـواجهة؛ـكاـيـ»اأربعن«ـللرازي.ـ واحّيزـوجبـأنـيكونـانكشاُفهـمنزهًاـعن
ـالصاةـ ـاأوىـتدلـعىـإمكانـرؤيته،ـوذلكـأنـموسىـعىـنبيناـوعليه هذاـواآية
والسامـطلبـالرؤيةـومـيكنـعابثًاـواـجاهًا،ـواهـعلقهاـعىـاستقرارـاجبل،ـوهوـ

مكٌنـيـنفسه.
وماـيقالـعىـاأول:ـإنهـإناـطلبـالعلَمـالروري،ـأوـرؤيَةـآية،ـولوـُسـّلم،ـ
فلقومه،ـولزيادةـالطمأنينةـبتعاضدـالعقلـوالسمع،ـومـُسلم،ـفاجهلـبمسألةـالرؤيةـ
اـيلـبامعرفة،ـفـقدـرّدـبأنـ﴿ٴۇ ۋ﴾ـنفٌيـللرؤيةـاـللعلم،ـأوـرؤيةـاآية،ـكيَفـ
ـااندكاكـدونـ ـإناـهوـعىـتقديِر والعلمـحاصل؟ـواآياتـكثرة،ـواحاصُلـمنهاـحينئذ

ااستقرار.ـ
ـبـ﴿ڀ﴾ـنٌصـيـمعناها. ـاموصول ـبالنظر ـامقرونة والرؤية

والقوُمـإماـمصّدقونـلـموسىـعليهـالصاةـوالسام؛ـفيكفيهمـإخباُرهـبامتـناعـ
الرؤية،ـأوـا؛ـفاـيفيدـحكايتهـعنـاهـتعاى،ـواـيليُقـبالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـتأخُرـرّدـالباطل؛ـكاـ
يـطلبـجعلـاإله،ـواـطلبـالدليلـهذاـالطريق،ـواـاجهلـيـاإهياتـباـيعرفهـ

ـامعتزلة. آحاد
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وعىـالثاي:ـأنـامعَلقـعليهـاستقراُرـاجبلـعقيَبـالنظر،ـوهوـحالةـاندكاكـيستحيلـ
ـامستحيُلـ ـالرؤية،ـوإنا ـليلزمـوقوُع ـيقع؛ ـبأنهـمكٌنـرورًة،ـوإنـم ـااستقرار،ـوُرَد معها

اجتاُعها.
واآياتـاأُخُرـتدلـعىـوقوعـالرؤية؛ـإذـالنظرـاموصوُلـبـ﴿ڀ﴾ـإماـبمعنىـ
ـ»اللقاء«ـبشهادةـالعقلـوالنقلـوااستعالـ ـأوـملزومـها،ـأوـمازـمتعِنـفيها،ـوكذا الرؤية،

والعرف.ـ
وماـيقال:ـإنـ»النظر«ـقدـيكونـبمعنىـاانتظار،ـو»إى«ـقدـتكونـاسًاـبمعنىـ
النعمة!ـوالنظرـقدـيتصفـباـاـيتصفـبهـالرؤيةـكالشدةـواازورار،ـونحوما،ـوقدـ
ُيوجدـبدوهاـمثل:ـ»نظرُتـإىـاهالـفلمـأره«،ـوتقديرـ»إىـثوابـرها«ـاحتاٌلـظاهرـ
منقول،ـفقدـُرَدـبأنـاانتظارـاـيائمـَسوَقـاآية،ـواـيليقـبدارـالثواب،ـوكوُنـ﴿ڀ﴾ـ

ـالسلف.ـ ـيعِدْلـعنه هاهناـحرفًاـظاهٌرـم
وجعلـالنظرـاموصولـبـ﴿ڀ﴾ـلانتظارـتعُسف،ـوكذاـالعدوُلـعنـاحقيقةـأوـ

ـامشهورـإىـاحذفـباـقرينةـمعِينٍة؛ـكاـيـ»امقاصد«. امجاز
ـالرؤية،ـفكثرةـأشهرهاـماـذكرهـحيثـ ـالداّلةـعىـوقوع ـاأحاديثـامشهورة وأما
ـاهـبنـخروـ)البلخي(ـ ـابنـعبد ـالباقيـ)اأنصاريـو( ـابنـعبد ـالقاي( )قالـيـرواية
والقايـأيـزكرياـموسىـ)احصكفي:ـحدثنيـإساعيلـبنـأيـخالدـعنـقيسـبنـأيـ
ـالنبيـ ـاهـعن ـبنـعبد ـامبرةـ)عنـجرير ـالتابعيـاجليل،ـروىـعنـالعرة ـالبجي( زكريا
ـَتَضاُموَنـيـُرؤيتِه«(ـ ـالبدرـا ـليلَة ـالقمر ـترونـهذا ـأنهـقال:ـ»إنكمـسرونـربكمـكا ملسو هيلع هللا ىلص،
ـأي:ـاـينضمـبعُضكمـإىـبعضـيـوقتـ بفتحـأولهـوتشديدـاميمـوحذفـإحدىـالتاءين:

ـبسببـاإشكالـوااختفاء.ـ ـامشقة ـينوبهـمن ـلِـا النظر؛
ويـروايٍة:ـبضّمـأولهـوخفيفـاميمـمنـالضيم:ـ»ُتضاُموَن«،ـأي:ـاـيلحُقكمـيـ
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ـأي:ـاـ ـبمعنىـامضايقة، رؤيتهـضيٌمـومشّقة،ـويعضدهاـروايُةـ»اـتضارون«ـمنـامضاّرة
ـففيهـ ـينبغي، ـأحدـكا ـبلـيرىـكُل تضايقونـيـالرؤيةـغَركمـبحيثـُتلحقونـالرَرـهم،
كشٌفـعنـوجِهـتشبيهـالرؤية،ـوأهاـتقُعـعىـاانكشافـالتاّم،ـودفٌعـإهامـتشبيهـامرئيـ
ـامشَرَكـمنهـسبعةـوعرونـصحابيًا:ـ ـامقام،ـوهوـحديثـمشهوٌرـروىـالقْدَر بامرئيـي
ـالصديق،ـوعي،ـوعبداهـبنـعمر،ـوابنـمسعود،ـوابنـعباسـ ـبكر ـأمرـامؤمننـأبو رواه
ـبنـعبدـاه،ـوأبوـسعيدـاخدري،ـ ـبنـثابت،ـوجرير ـبنـجبل،ـوزيد ـبنـكعب،ـومعاذ وُأُي
ـبنـأيـُأمَية،ـوأنسـ وأبوـهريرة،ـوأبوـموسىـاأشعري،ـوأبوـرزينـلقيطـالعقيي،ـوجنادة
ابنـمالك،ـوصهيبـبنـسنان،ـوحذيفةـبنـاليان،ـوعارـبنـيار،ـوأبوـأمامةـالباهي،ـ
ـبنـعبيد،ـ ـبنـالصامت،ـوفضالة ـبريدةـوثوبانـوعبدـاهـبنـحارثـالزبيدي،ـوعبادة وأبو
وبريدة،ـوعمـارةـبنـرويبةـالثقفي،ـوعديـبنـحاتمـالطائي؛ـرضوانـاهـتعاىـعليهمـ
أمعن،ـكاـيـروحـ»البخاري«،ـوروىـمنهمـثانيٌةـوعرونـشيخًاـبأكثرـمنـستنـ

طريقاً.
ـالسمعية؛ـلكوهاـأرعـ ـامسألة:ـأنـيتمسكـبالدائل ـاأصوبـيـهذه ولـاـكان
يـإلزامـامبتدعة،ـثمـمعارضُةـُشبههمـباأدلةـالعقلية؛ـكاـذكرهـأبوـمنصورـاماتريدي،ـ
ـامرام،ـمنـالدائلـالسمعية،ـ ـيثبتـبه ـأشارـاإماُمـيـامقامـإىـما واختارهـمّققوـاأشاعرة،
ـالقربـواإقبالـ ـالرؤيةـي ـامبتدعة،ـمعارضًةـبمـاـثبتـماـحاُلهـحال وأشارـإىـدفعـشبه
لِـاـ الطريقةـامسلوكةـللسلف؛ـدفعًاـ فإنهـ أوـرّدًاـللمختلفـإىـامختلف،ـ وامجاورة،ـ

مسكـبهـامخالفون«)))،ـورعـبعدـذلكـيـإيرادـبهـالردودـعىـامخالفن.
ـالسمرقنديـيـ»الصحائف«:ـ ـاإمام وقال

»اتفقـأهُلـالسنةـعىـجوازـرؤيةـاهـتعاىـمنَزهًاـعنـامسامتةـوامحاذاةـوامكانـ

)))ـ»إشاراتـامرامـمنـعباراتـاإمام«،ـص)20ـوماـبعدها.
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ـلكنهمـإناـجّوزواـ ـاهـتعاىــ ـرؤية ـــوإنـجّوزوا خافًاـجميعـالفرق،ـوامشبهةـوالكرامية
ـعنـامكانـواجهة،ـ ـبتقديرـأنـيكونـتعاىـمنَزهًا ـوأما اعتقادـكونهـتعاىـيـامكانـواجهة،

فُيحيلونـرؤيته.ـ
ـليستـإاـبيانـاجوازـ ـليسـللعقلـاستقاٌلـيـإثباته،ـوغايةـسعينا ـالبحثـما وهذا
وهذاـالقدرـكاٍفـهاهنا؛ـإذـهوـمعـقولـالصادقـُيفيدـالغرَض،ـوُيبطلـقوَلـامنكرين؛ـ

أهمـحيلوها.ـ
وبيانه:ـأَناـقدـبيناـــيـبحثـاإدراكاتـــأنـإدراكـاجزئيـقدـيكونـبأنـُيدركـ
مثالهـويستدّلـبذلكـامثالـعليه،ـوهوـالتخيـل،ـوالتوهم،ـوجوزـفيهاـغيبوبةـامدرك،ـ
ـامدركـحارًا،ـولذلكـ ـيكون ـتوُسطـامثال،ـوجبـأن ـبدون ـنفسه ـيدرك ـبأن ـيكون وقد
النوُعـمنـ ُيسّمىـمشاهدة؛ـفامشاهدة:ـهيـإدراكـنفسـاموجود،ـفمنـحصلـلهـهذاـ

اإدراك؛ـسواءـكانـباحاسةـأوـا؛ـيتحققـلهـامشاهدُةـرورة.
وإذاـعرفتـذلكـفنقول:

قدـبَيـنَاـيـالصحيفةـاخامسةـأنـاهـتعاىـكامُلـالعلم،ـتاُمـاإدراك،ـاـيعُزبـ
عنـعنهـيء،ـفيكونـمدِركًاـلأشياءـبأعياهاـامتناعـالتخُيلـوالتوُهمـعليه،ـوهويتهـ
ـبدونـتوُسطـامثال،ـوإذاـ ـاموجوده ـلنفسـهويته ـفيكونـمدِركًا ـليستـغائبةـعنه اموجودة
أدركهاـبدونـالتوسطـتكونـهويتـهـاموجودةـمشاهدًةـله،ـفجازـعىـهويتهـامجردةـمنـ
اأينـوالكيفـأنـتكونـمشاهدة،ـفعلمـأنـهويتهـاموجودةـقابلةـللرؤية،ـفلمـيبُعدـأنـ
يلقـاهـتعاىـقوَةـهذاـاإدراكـيـالبارةـبعدـالبعث،ـفجازـأنـُيرىـإذاـجّىـمنـغرـ

تشبيه،ـواـتكييٍف،ـواـماذاة،ـواـمسامتة«))).
ـامقام.ـ ـالفائدة،ـكاٍفـيـهذا ـالكامـعىـاختصارهـعظيُم وهذا

ـللسمرقندي،ـص362. )))ـ»الصحائف«
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مناقشة كام السقاف: وقدـمشىـالسقافـــكعادتهـــعىـالقدحـيـأصولـأهلـ
ـقواعدـامعتزلةـواإباضيةـوالشيعةـ السنة،ـوماولةـالتشكيكـبلـإبطالـقواعدهم،ـمرجحًا

ـالصواب.ـ ـالتلفيقـبعدـأنـزاغـعن عىـطريقتهـي
ولذلكـمـيركـفرصةـإاـوانـتهزهاـيـالردـعىـقولـأهلـالسنة،ـوماولةـبيانـ
أهمـمـُجمعواـبلـاختلفوا،ـحاولـبإثباتـاخافـأنـيقول:ـإنهـاـيلزمهـخالفةـأهلـ
السنةـإذاـاختارـأحدـاأقوالـالتيـاختلفواـعليها،ـونيـأنهـقبلـأنـينقشـكانـينبغيـ
أنـُيثبتـالعرشـأواً،ـفكانـينبغيـأنـُيثبتـوجوَدـخافـبنـأهلـالسنةـباـاـحتملـ
القدح،ـثمـبعدـذلك،ـفعليهـأنـيثبتـأنـهذاـاخافـلهـوجٌهـمنـالنظر،ـواـيرجـعنـ
قواعدـالشـريعة،ـفإنـثبتـذلك،ـفلهـأنـيقولـبمـاـيراهـراجحًا،ـفهذاـبينهـوبنـربه،ـ

ـالسنة. ـكانـمستعجًاـمـيتسَنـلهـإثباُتـماـيتوقفـعليهـخالفةـأهل ولكنهـــكعادتهــ
ـالسقاف:ـ ـيقول ـبنائهـمنـعدمه، ـلنرىـمدىـصحة فلنناقشـقوَله

»وأماـيـاآخرةـفـذهبـمهورـأهلـالسنةـإىـإثباتـرؤيةـاهـتعاىـللمؤمننـ
عنـ تعاىـ وبقولهـ ]القيامة:ـ22-23[،ـ * ڀ ٺ ٺ﴾ـ بقوله:ـ﴿پ ڀ ڀ  واحتجواـ
الكافرين:ـ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ـ]امطففن:ـ5)[،ـوحديث:ـ»إنكمـستـرونـ
ربكمـكمـاـترونـالبدر«،ـويـرواية:ـ»كمـاـترونـالشمسـيـرابعةـالنهارـليسـدوهاـ

سحاب«،ـوهوـيـالبخاريـومسلم«))).
قال:ـ»وخالفهمـيـذلكـماعٌةـمنـأهلـالسنةـواجمـاعةـوغِرهم)2)؛ـكالسيدةـ

ـالطحاوية«ـللسقافـصـ584.ـ )))ـ»رح

)2)ـاـنعرفـماـالذيـأرادهـبقولهـ»وغرهم«ـهنا،ـهلـأرادـأنـالسيدةـعائشةـليستـمنـأهلـالسنة،ـ

أمـأرادـأنـغرـأهلـالسنةـكامعتزلةـوالشيعةـخالفواـماـزعمـأنهـمردـمهورـأهلـالسنةـووافقواـ
ـالثاي،ـمعـركاكةـعبارتهـوإهامهاـكاـترى. ـااحتال ـأراد ـأنه اأقلن،ـوالظاهر:
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عائشة)))ـــريـاهـعنهاـــواحتجتـبقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
وكذاـ وغِرهم،ـ وعكرمة،ـ السان،ـ صالحـ وأيـ وماهد،ـ 03)[،ـ ]اأنعام:ـ ڤ﴾ـ

امعتزلةـواإباضيةـوالزيدية«)2).ـ
سبقـأنـناقشناـالرواياتـالتيـوردتـعنـالسيدةـعائشة،ـوبّيـنّاـأهاـليستـدليًاـ
تامًاـعىـأهاـتنكرـإمكانـالرؤية،ـبلـحتملـأهاـأنكرتـحصوَلـالرؤيةـلنبيناـممدـعليهـ
الصاةـوالسامـيـالدنيا،ـفإنـبقيـهذاـااحتال،ـفاـيصّحـللسقافـأنـحتجـبقوهاـ

ـالسنة.ـ ـأهل ـلقول ـإياهـخالفًا معترًا
ـالسنةـواجاعةـكالسيدةـعائشة«ـاـجوزـ ـأهل فقوله:ـ»خالفهمـيـذلكـماعةـمن
إطاُقهـهكذا؛ـأنـصياغةـالرواياتـالكثرةـالتيـوردتـعنـالسيدةـعائشةـيـذلكـ
امقامـاـتدّلـعىـأهاـأرادتـــبالرورةـــنفَيـأصلـالرؤيةـمطلقًا،ـولوـقلناـتنُزاً:ـإهاـ
ـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـيقولـفيها:ـ»سرونـربكم«،ـ ـأمـيردـرواياتـعن ـالرؤيةـمطلقًا، أرادتـنفي
امفيدـــفضاًـعنـإمكانـالرؤيةـــوقوعهاـيـاآخرة؟ـفكيفـجوزـلناـمُلـكامـعائشةـ
ريـاهـعنهاـعىـخافـماـوردـعنـالنبيـعليهـالصاةـوالسام؟ـفظاهرـالكام:ـأنـ
السيدةـعائشةـمـُتِرْدـإثباَتـاستحالةـالرؤيةـبلـأراَدتـنفيـوقوعـالرؤيةـللنبيـيـالدنيا،ـ
وإاـفحديُثـالرؤيةـمشهور،ـولوـكانتـتنكرـالرؤيَةـمطلقًاـأنكرتـهذهـاأحاديثـ
أنـهذهـ فزعَمـهؤاءـ وامعتـزلة،ـ السقافـوالشيعةـواإباضيةـ أنكرهاـ راحًة،ـكمـاـ

ـامسلمن)3).ـ ـاندّستـإى اأحاديثـمنـاإرائيلياتـالتي

ـفقالت:ـمنـقالـإنـممدًاـرأىـ ـإنـممدًاـرأىـربه، ـالتيـوردتـعنهاـحنـقيلـها: ـالرواية ـيشرـإى (((

ـالفريَةـعىـاه. ربهـفقدـأكر
ـالطحاوية«ـللسقافـصـ584. )2)ـ»رح

ـامخالفة. ـالفرق ـأقوال ـناقشتـفيها ـالتي ـالرؤية ـبينتـذلكـكلهـيـرسالة )3)ـوقد
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إىـ حتاجـ الرؤية،ـ أصلـ أنكرواـ الذينـ معـ عائشةـ السيدةـ إدراجـ أنـ فامقصود:ـ

ـللسقافـبدليلـعليه،ـفاـيصُحـسياقتهـهكذا. حقيقـاـِقبَل
قول جاهد ي الرؤية:

ماهٌدـأحدـعلاءـالتابعن،ـفلنبنـاآنـماـدارـعىـقولـماهد:ـ
وقدـذكرـاإماُمـالطريـأقوالـامتقدمنـيـقولهـتعاى:ـ﴿ڀ ٺ ٺ﴾،ـفذكرـماـ
حاصله:ـأنـأهلـالتأويلـاختلفواـفيها،ـفقالـبعضهم:ـمعنىـذلك:ـأهاـتنظرـإىـرها،ـ
ونسـبـذلكـإىـعكرمةـأنهـقال:ـ﴿پ  ڀ ڀ  *ـ ڀ ٺ  ٺ﴾،ـقال:ـتنظرـإىـرهاـ
نظرًا،ـوعنـعكرمةـوإساعيلـبنـأيـخالدـوأشياخـمنـأهلـالكوفةـقال:ـتنظرـإىـرهاـ
ـإىـ ـتنظر ـقال: نظرًا،ـوعنـاحسنـيـقوله:ـ﴿پ ڀ ڀ﴾ـقال:ـحسنةـ﴿ڀ ٺ ٺ﴾،

اخالقـوحقـهاـأنـتنرـوهيـتنظرـإىـاخالق،ـوعنـعطيةـالعويـيـقوله:ـ﴿پ ڀ 
ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾،ـقال:ـهمـينظرونـإىـاهـاـحيطـأبصارهمـبهـمنـعظمته،ـوبُرهـ

ميٌطـهم،ـفذلكـقوله:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾.ـ
وذكرـأنـآخرينـقالوا:ـبلـمعنىـذلك:ـأهاـتنتظرـالثوابـمنـرها،ـونسبـذلكـ
إىـماهدـفقدـقال:ـ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾:ـتنتظر منه الثواب،ـوعنـماهدـأيضًاـ
قال:ـ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ـتنتظر الثواب من رها ا يراه من خلقه يء،ـوعنهـأيضًاـقال:ـتنتظرـ
رزقهـوفضله،ـوروىـبسنده:ـعنـمنصور:ـعنـماهدـقال:ـكانـأناسـيقولونـيـحديث:ـ
»فرونـرهم«،ـفقلتـمجاهدـإنـناسًاـيقولون:ـإنهـُيرىـقال:ـَيرى وا يراه يء.ـوعنـ

ماهدـيـقوله:ـ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ـقال:ـتنتظرـمنـرهاـماـأمرـها.
ونسبـالطرُيـإىـأيـصالحـيـقوله:ـ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ـقال:ـتنتظرـ

الثواب.
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الذيـ القوُلـ بالصوابـ القولنـيـذلكـعندناـ الطري:ـ»وأوىـ اإمامـ قالـ ثمـ

ذكرناهـعنـاحسنـوعكرمة؛ـمنـأنـمعنىـذلك:ـتنظرـإىـخالقها.ـ
وبذلكـجاءـاأثرـعنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ

حدثنيـعيـبنـاحسنـبنـأبجرـقال:ـثناـمصعبـبنـامقدامـقال:ـثناـإرائيلـبنـ
يونس:ـعنـثوير:ـعنـابنـعمرـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إنـأدنىـأهلـاجنةـمنزلةـمنـ
ينظرـيـملكهـألفيـسنة«ـقال:ـ»وإنـأفضلهمـمنزلةـمنـينظرـيـوجهـاهـكلـيومـمرتن«ـ
قالـثمـتا:ـ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ـقال:ـبالبياضـوالصفاء،ـقال:ـ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ـ

قال:ـتنظرـكلـيومـيـوجهـاهـعزـوجل«))).ـ
أقول:ـهذهـالكلاتـمنـماهدـ»يرىـواـيراهـيء«،ـوقوله:ـ»تنتظرـالثوابـمنـ
رهاـاـيراهـمنـخلقهـيٌء«،ـتدُلـبظاهرهاـعىـأنهـينفيـإمكاَنـرؤيةـاهـتعاىـمطلقًا،ـ
ولذلكـاشُتهرـنسبةـهذاـالقولـــأي:ـنفيـالرؤيةـــإليه،ـولكنـاـشَكـأنـماهدًاـقالـ
ذلكـاجتهادًاـمنه،ـاـعنـروايٍةـكاـترى،ـولذلكـمـيوافقـالعلاُءـعىـقوله،ـبلـرّدوهـ
عليه،ـونقدوهـدرايةـأيضًاـكاـترى!ـولذلكـترىـأنـالطريـرّجحـخاَفـقولـماهدـ

اعتادًاـعىـاحديثـالظاهرـيـإثباتـالرؤية.
ـابنـكثرـعىـقولـماهدـفقال:ـ وعلق

»﴿ڀ ٺ ٺ﴾ـقال:ـتنتظرـالثوابـمنـرها.ـ
ـابنـجريرـمنـغرـوجهـعنـماهد،ـوكذاـقالـأبوـصالحـأيضًا،ـفقدـأبعدـهذاـ رواه

الناظرـالنجعَةـوأبطلـفيمـاـذهبـإليه،ـوأينـهوـمنـقولهـتعاى:ـ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ـيرونهـ ـإاـوقدـعلمـأنـاأبرار ـماـحجبـالفّجار ـاهـتعاى: ـقالـالشافعيـرمه ڈ﴾.

عزـوجل.
)))ـ»جامعـالبيانـعنـتأويلـآيـالقرآن«،ـ)29:ـ20)).
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ثمـقدـتواترتـاأخباُرـعنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـباـدّلـعليهـسياقـاآيةـالكريمةـوهيـ

قولهـتعاى:ـ﴿ڀ  ٺ  ٺ﴾:
ـامبارك:ـعنـ ـآدم:ـحدثنا ـبنـإساعيلـالبخاري:ـحدثنا قالـابنـجرير:ـحدثناـممد
احسنـ﴿پ ڀ ڀ﴾ـقال:ـحسنةـ﴿ڀ  ٺ  ٺ﴾ـقال:ـتنظرـإىـاخالق،ـوحقـهاـأنـ

ـاخالق«))). ـإى تنـرـوهيـتنظر
ـاللغة،ـوضّعفهـفقال: ـابنـعادلـمنـجهة وكذلكـاعرضـعليه

»وقالـاأزهري:ـإنـقولـماهد:ـ»تنتظرـثوابـرها«ـخطأ؛ـأنهـاـيقال:ـ»نظرـ
ـليسـإاـرؤيةـعن؛ـكذاـ ـالقائل:ـ»نظرتـإىـفان« ـبمعنىـ»اانتظار«،ـوإنـقول إىـكذا«
تقولهـالعرب؛ـأهمـيقولون:ـ»نظرتـإليه«ـإذاـأرادواـنظرـالعن،ـفإذاـأرادواـاانتظارـ

قالوا:ـ»نظرته«؛ـقال:ـ
ســاعًة َيـ تنُْظــراـ إْنـ ـُجنُدِبفإَنُكــاـ ـَتنْفْعنيـلدىـأِم ِمَنـالَدهِر

ـاانتظار،ـقال:ـ»تنظراي«. ـأرادوا لـا
وإذاـأرادواـنظرـالعنـقالوا:ـ»نظرتـإليه«؛ـقالـالشاعر:ـ

إلْيهاـوالنُُجــوُمـكأَها لِقّفاِلـَنظــْرُتـ ُتَشــُبـ ُرهباٍنـ َمصابيُحـ
وقالـآخر:ـ

َنَظْرُتـإلْيهاـباُمَحَصِبـمنـِمنى«)2)

)))ـ»تفسرـالقرآنـالعظيم«،ـإساعيلـبنـعمرـبنـكثرـالدمشقيـأبوـالفداءـ)774هـ(،ـدارـالفكرـ

ــبروتـــ)40)،ـ)4:ـ)45).
)2)ـ»اللبابـيـعلومـالكتاب«،ـأبوـحفصـعمرـبنـعيـابنـعادلـالدمشقيـاحنبي)بعدـ880ـهـ(،ـ

دارـالكـتبـالعلميةـــبيـروت:ـلبنانـــ9)4)ـهــ-998)م،ـط)،ـت:ـالشـيخـعادلـأمدـ
عبدـاموجودـوالشيخـعيـممدـمعوض،ـ)9):ـ564).
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ـفقال: ـالقرطبُي وكذلكـانتقده

»قالـالثعلبي:ـوقولـماهد:ـإهاـبمعنى:ـتنتظرـالثوابـمنـرهاـواـيراهـيءـ
منـخلقه،ـفتأويلـمدخول؛ـأنـالعرَبـإذاـأرادتـبالنظرـاانتظاَرـقالوا:ـ»نظرته«؛ـكاـ
ٺ﴾ـ ٺ  ڀ  ﴿ڀ  66[،ـ ]الزخرف:ـ گ﴾ـ گ  گ  ﴿ک  تعاى:ـ قالـ
ـقالوا:ـ ـالتفكرـوالتدبر ـأرادتـبه ]اأعراف:ـ53[،ـ﴿ھ ھ ھ ے﴾ـ]يس:ـ49[،ـوإذا
ـإاـبمعنى:ـ ـبذكرـ»إى«ـوذكرـ»الوجه«ـفاـيكون ـالنظرـمقرونًا ـإذاـكان »نظرتـفيه«،ـفأما

الرؤيةـوالعيان.ـ
وقالـاأزهري:ـإنـقولـماهد:ـ»تنتظرـثوابـرها«ـخطأ؛ـأنهـاـيقال:ـ»نظرـإىـ
ـالقائل:ـ»نظرتـإىـفان«ـليسـإاـرؤيةـعن،ـكذلكـ ـبمعنىـ»اانتظار«،ـوإنـقول كذا«
تقولهـالعرب؛ـأهمـيقولون:ـ»نظرتـإليه«ـإذاـأرادواـنظرـالعن،ـفإذاـأرادواـاانتظارـ

قالوا:ـ»نظرته«ـقال:ـ
ســاعًة َيـ تنُْظــراـ إْنـ ـَتنْفْعنيـلدىـأِمـُجنُدِبفإَنُكــاـ ـالَدهِر ِمَن

ماـأرادـاانتظارـقال:ـ»تنظراي«ـومـيقل:ـ»تنظرانـإّي«،ـوإذاـأرادواـنظرـالعنـ
قالوا:ـ»نظرتـإليه«ـقال:ـ

كأَها والنُُجــوُمـ إلْيهــاـ َمصابيــُحـُرهباٍنـُتَشــُبـلِقّفاِلَنظْرُتـ
وقالـآخر:ـ

باُمَحَصِبـمنـِمنى إلْيهاـ التحــُرُجـعارُمَنَظْرُتـ لــواـ نظٌرـ ويـ
وقالـآخر:ـ

الغنــّيـاموِرِإيـإليــكـلِـــاـوعــدَتـلناظٌر الفقــرـإىـ نظَرـ
أي:ـإيـأنظرـإليكـبذٍل؛ـأنـنظرـالذلـواخضوعـأرُقـلقلبـامسؤول.
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فأماـماـاستدلواـبهـمنـقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾،ـ

فإناـذلكـيـالدنيا،ـوقدـمىـالقولـفيهـيـموضعهـمستوًى«))).
ـقالـابنـعطية: ـنقلهـابنـعطيةـعنـماهدـأنهـاـيريدـنفيـالرؤية؛ وقدـيبدوـللناظرـما
»وقالـماهدـوغره:ـإنـاهـعـزـوجلـقالـموسى:ـ﴿ٴۇ ۋ﴾ـ]اأعراف:ـ43)[ـ
ولكنـسأجىـللجبلـالذيـهوـأقوىـمنكـوأشدـ﴿ۉ ې﴾ـوأطاقـالصرـهيبتي،ـ

فستمكنكـأنتـرؤيتي«)2).
ـغُرـذلك.ـ ـفياـنقلهـعنهـالطريــ ولكنـظاهُرـكامـماهدــ

قول آخر غريب مجاهد: 
ـعنهـيـ»تفسره«،ـ ـفياـنقله ـالطريـأيضًا ـغريبـذكره وقدـُنقلـعنـماهدـقولـآخُر

ـالعرش.ـ ـاهـتعاىـمعهـعى ـالعظمةـلسيدناـممدـأنـيقعده ـالشفاعة وهوـقوله:ـإن
فلاـذكرـاإمامـالطرُيـأنـالشفاعة:ـهيـامقامـامحمودـعندـأهلـالعلم،ـوقال:ـ

»وكانـأهلـالعلمـيرونـأنهـامقامـامحمودـالذيـقالـاهـتباركـوتعاى:ـ﴿ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ]اإراء:ـ79[ـشفاعةـيومـالقيامة«)3)،ـرعـيـبيانـقولـ

ماهدـيـذلكـفقال:
»وقالـآخرون:ـبلـذلكـامقاُمـامحمودـالذيـوعدـاهـنبيهـأنـيبعثهـإياه:ـهو أن 

يقاعده معه عى عرشه.

ـالشعبـــ ـبنـأمدـاأنصاريـالقرطبيـ))67هـ(،ـدار ـأبوـعبدـاهـممد ـالقرآن«، )))ـ»اجامعـأحكام

القاهرةـ)9):ـ09)).
ـالكتابـالعزيز«ـ)2:ـ450). ـالوجيزـيـتفسر )2)ـ»امحرر

)3)ـ»جامعـالبيانـعنـتأويلـآيـالقرآن«ـ)5):ـ46)).
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ـابنـفضيل:ـعنـليث:ـ ـثنا ـبنـيعقوبـاأسديـقال: ـمنـقالـذلك:ـحدثناـعّباد ذكُر

عنـماهدـيـقوله:ـ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـقال:ـُجلسه معه عى عرشه.
وأوىـالقوليـنـيـذلكـبالصوابـماـصّحـبهـاخُرـعنـرسولـاه،ـوذلكـماـ
حّدثناـبهـأبوـكريبـقال:ـثناـوكيع:ـعنـداودـبنـيزيد:ـعنـأبيه:ـعنـأيـهريرةـقال:ـ
ـاه:ـ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـسئلـعنهاـقال:ـهيـالشفاعة«))).ـ قالـرسول

إىـآخرـماـقّررهـباأدلةـمنـصوابـماـاختاره.ـ
ـاأول:ـ ـبعينِه، ـأنـجتمعاـيـواحد ـأنـلهـقولنـاثننـندر ولذلكـاشتهرـعنـماهد
نـفيـالرؤية،ـوالثاي:ـأنـرسولـاهـعليهـالصاةـوالسامـُيقعدهـاهـتعاىـمعهـعىـ

العرش.ـ
قولـأيـصالحـالسان:

ابنـعباسـوأيـسعيدـاخدريـوأيـهريرةـوغرهمـمنـ الرواةـعنـ وهوـأحدـ
ـبامدينة،ـ ـإحدىـومئة ـتويـيـسنة ـذكوانـموىـغطفان)2) ـالزّيات،ـواسمه الصحابة،ـوهو

ـالثقات. وهوـمن
جاءـيـ»اجرحـوالتعديل«:ـ»حدثناـعبدـالرمن:ـأناـعبدـاهـبنـأمدـبنـحنبلـ
ــفياـكتبـإّيـــقال:ـقلتـأي:ـأبوـصالحـذكوانـفوقـعبدـالرمنـبنـيعقوبـوالِدـ
ـالناسـوأوثقهم،ـومنـأصحابـأيـهريرة،ـوقدـشهدـ ـأبوـصالحـمنـأجلة ـفقال: العاء؟

الدارـــيعني:ـزمنـعثانـريـاهـعنهـــوهوـثقةـثقة.
حدثناـعبدـالرمن:ـأناـبنـأيـخيثمةـــفياـكتبـإّيـــقال:ـسألتـحيىـبنـمعنـ

)))ـ»جامعـالبيانـعنـتأويلـآيـالقرآن«ـ)5):ـ47)).

)2)ـ»الطبقاتـالكرى،ـممدـبنـسعدـبنـمنيعـأبوـعبدـاهـالبريـالزهريـ)230ـهـ(،ـدارـصادرـ

ــبروتــ،ـ)5:ـ)30).
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عنـأيـصالحـالذيـيرويـعنهـاأعمش؟ـفقال:ـاسمهـذكوانـالسان،ـمديني،ـموىـ

ـثقة. غطفان،
حدثناـعبدـالرمنـقال:ـسمعتـأيـيقول:ـأبوـصالحـذكوان،ـصالحـاحديث،ـ

حتجـبحديثه.
ـعبدـالرمنـقال:ـُسئلـأبوـزرعةـعنـأيـصالحـالسانـذكوان؟ـفقال:ـمدينٌيـ حدثنا

ـمستقيمـاحديث«))). ثقة
ـالنووي: ـاإمام وقال

»أبوـصالحـالسانـالزياتـالتابعي،ـتكررـيـ»امختر«،ـواسمهـذكوان،ـيقالـ
له:ـالسانـوالزيات،ـكانـجلبـالسمنـوالزيتـإىـالكوفة،ـوهوـمديـغطفاي،ـموىـ
جويريةـبنتـاأمس،ـسمعـسعدـبنـأيـوقاصـوابنـعمرـوابنـعباسـوجابرًاـوأباـ

ـالتابعن«)2).ـ سعيدـوأباـهريرةـوأباـعياشـالزرقيـوعائشة،ـوسمعـماعةـمن
ـللرؤية. ـأنهـُمنكٌر ـبالرجالـاـيذكرونـعنه ـالعارفون فالعلاء

ثمـإنهـمنـرواةـحديثـالرؤيةـعنـأيـهريرةـوأيـسعيدـاخدري،ـروىـابُنـماجهـ
ـثناـحيىـبنـعيسىـالَرْمي:ـعنـاأعمش:ـ حديَثـالرؤية:ـحدثناـممدـبنـعبدـاهـبنـُنَمٍر:
عنـأيـصالٍح:ـعنـأيـهريرةـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»َتضاُموَنـيـرؤيةـالقمرـليلَةـ

البدر؟«،ـقالوا:ـا،ـقال:ـ»فكذلكـاـَتضاُموَنـيـرؤيةـرِبكمـيومـالقيامِة«)3).

)))ـ»اجرحـوالتعديـل«،ـعبدـالرمنـبنـأيـحاتمـممدـبنـإدريـسـأبوـممدـالرازيـالتميميـ

)327ـهـ(،ـدارـإحياءـالراثـالعريـــبروتـــ)27)ـ-ـ952)،ـط)،ـ)3:ـ450).

ــ الفكرـــبروتـ النوويـ)676هـ(،ـدارـ الدينـبنـرفـ )2)ـ»هذيبـاأساءـواللغات«،ـمييـ

996)،ـط)،ـت:ـمكتبـالبحوثـوالدراسات،ـ)2:ـ524).
)3)ـأخرجهـيـ»سننه«،ـبابـفياـأنكرتـاجهيمة،ـ)78)).
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ورواهـمرةـأخرىـقال:ـحدثناـممدـبنـالعاِءـاهَْمداي:ـثناـعبدـاهـبنـإدريَس:ـ
عنـاأْعَمِش:ـعنـأيـصالٍحـالَسّاِن:ـعنـأيـسعيٍدـقال:ـقلنا:ـياـرسوَلـاهـأَنرىـرَبنا؟ـ
ـالَظهرِةـيـغِرـَسحاٍب؟«،ـُقْلنا:ـا،ـقال:ـ»فَتضاُروَنـ ـالشمِسـي قالـ»َتضاُموَنـيـُرؤيِة
يـرؤيةـالقمِرـليلَةـالبدِرـيـغِرـسحاٍب«؟ـقالوا:ـا،ـقال:ـ»إّنكمـاـَتضاُروَنـيـرؤيتِهـ

إاـكاـَتضاُروَنـيـرؤيتها«))).
أبوـعيسى:ـهذاـحديٌثـحسٌنـصحيٌحـ »قالـ قال:ـ ثمـ الرمذي،ـ اإمامـ ورواهـ
ـــعنـاأعمِش:ـعنـأيـصالٍح:ـ ـَروىـحيىـبنـعيسىـالَرْميـــوغُرـواِحٍد غريٌب.ـوهكذا

عنـأيـهريرة:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص.ـ
وروىـعبدـاهـبنـإْدريَس:ـعنـاأعمِش:ـعنـأيـصالٍح:ـعنـأيـَسعيـٍد:ـعنـ

النبيـملسو هيلع هللا ىلص.ـ
وحديُثـابنـإدريَسـعنـاأعمِشـغُرـمفوٍظ،ـوحديُثـأيـصالٍح:ـعنـأيـ
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـأَصُح،ـوهكذاـرواُهـُسَهيُلـبنـأيـصالٍح:ـعنـأبيه:ـعنـأيـهريرة:ـ هريرة:ـعن

ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص.ـ عن
ـاحديث،ـوهوـ ـالوجِهـمثُلـهذا ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـمنـغرـهذا وقدـُرويـعنـأيـسعيٍدـعن

حديٌثـصحيٌح«)2).
وبناًءـعىـذلك؛ـفإنناـنستبعدـأنـيكونـأبوـصالحـالسانـمنـُمنكريـالرؤية،ـومـ
نجدـلهـإاـماـسبقـاإشارةـإليهـماـرواهـعنهـالطري،ـوهوـاـيفيدـنفيـالرؤية،ـبلـغايةـ
ـإنهـداٌلـ ـيقال ـأن ـأما ـبالنظر، ـتعاى:ـ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ـيؤول ـقوله ـأنهـاـيوافقـعىـأن ـيمكن ما

عىـنفيهـللرؤية،ـفأمرـحتاجـإىـدليلـآخرـأوضح.ـ

)))ـأخرجهـيـ»سننه«،ـبابـفياـأنكرتـاجهيمة،ـ)79)).

)2)ـأخرجهـيـ»سننه«،ـكتابـصفةـاجنة،ـبابـمنه،ـ)2554).
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قول عكرمة:

ـأنهـينكرـالرؤية،ـوعكرمةـمنـالتابعن،ـواـأعرفـمنـ ـكاـرأيناــ وقدـنَسبـإليهــ
ـيثبتـ ـالطريـنقلـعنهـرواياتـأنه ـاإمام ـأن ـالرؤية،ـخصوصًا ـينفي ـبأنـعكرمة ـأتى أين

الرؤية.ـ
قالـاإمامـالطري:ـ»عنـعكرمةـوإساعيلـبنـأيـخالدـيـقولهـتعاى:ـ﴿پ 

ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ـأي:ـتنظرـإىـرهاـنظرًا.ـ

ـأنـ ـاخالق،ـوُحّقـها ـإى وروىـبسندهـعنـاحسنـقال:ـحسنةـ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ـتنظر
تنرـوهيـتنظر.ـ

بهـمنـ أبصارهمـ اهـاـحيطـ إىـ ينظرونـ قال:ـهمـ اآيةـ وعنـعكرمةـيـهذهـ
ـفذلكـقوله:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾«))).ـ عظمتهـوبرهـميطـهم،

ـالتفاسر. ويوجدـكامـغرـذلكـكثرـي
ثمـقال:ـ»وغرهم«ـأي:ـهناكـمنـينكرـالرؤيةـغرـهؤاءـالذينـثبتـأنـأغلبهمـ
ــإاـماهدًاـــاـيوجدـدليٌلـواضٌحـعىـكوهمـينكرونـالرؤيـة،ـبلـثبتـأنـبعضهمـ
ُيثبتها،ـنعم،ـقدـيكونـهناكـمنـنفىـالرؤيةـمنـأهلـالسنة،ـولكنـاـحتّجـبقولهـماـمـ

ـبدليل.ـ يأِت
وأماـامعتـزلةـواإباضيةـوالزيدية،ـفهمـُيـنكرونـالرؤية،ـوهذاـماـنسـّلمـبه،ـ
وُحجُجهمـدائرةـعىـأنـالرؤيةـتستلزمـالتشبيهـوالتجسيم،ـولكنـمعـتفسرناـللرؤية:ـ
بأهاـإدراكـيلقهـاهـتعاىـزائٌدـعاـحصلـيـنفوسـاخلقـيكشفـهمـهذاـاإدراكـ
زيادةـكشٍفـعنـكمـااته،ـفاـموجبـلنفيـهؤاءـللرؤية،ـإاـمضـالتحكم؛ـأهمـ

)))ـ»جامعـالبيانـعنـتأويلـآيـالقرآن«،ـ)24:ـ72(.
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ـالسنة،ـاـ ـالذيـيقولـبهـأهل ـامعنى ـاستلزامهاـللتجسيم،ـوهذا ـالرؤيةـبحّجة إناـأنكروا

يؤّديـإىـذلك.
قال الطحاوي: )ا ندخل ي ذلك متأولن بآرائنا، وا متومن بأهوائنا، فإنه 
ما سلم ي دينه إا من سّلم ه عز وجل ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص، ورد علم ما اشتبه عليه 

إى عالِـمه(
ماـأثبتـاإمامـالطحاويـأصلـالرؤيةـباـكيفـواـتشبيه،ـّرحـبأنهـاـجوزـ
لواحدـأنـيتوهمـأنهـيرىـرَبهـكاـيرىـبقيةـاأشياء،ـفاـجوزـتوُهمـالرؤيةـعىـنمٍطـ
معّن،ـبأنـيقال:ـإهاـتكونـمعـكونـاهـتعاىـمقابًاـلناـونحنـمقابلنـله،ـفإنـهذاـهوـ
ـبلـاّدعىـأنـهذاـ ـابنـتيميةـواّدعىـاإماعـعىـذلك، ـبه ـقال قولـامشبهةـوامجسمة،ـوقد

ـامجسمةـوغرهم. ـامبتدعةـمن ـالعلاء،ـوماـهوـإاـقول ـالسلفـواخلفـمن هوـقول
فاحاصلـإذن:ـأنهـجبـعليناـاإيمـانـبالرؤية،ـولكنـاـجوزـلناـاخوضـفيهاـ
وتشبيُههاـبرؤيةـاأمورـامخلوقة،ـفاـجوزـالركونـإىـأوهامناـوأهوائناـيـمثلـذلكـ
اأمر،ـوالواجبـيـذلكـكله:ـأنهـجبـالتسليمـهـتعاى،ـورُدـعلمـحقيقةـذلكـإليهـعزـ

وجل.
وااستسامـهـتعاىـمـتطبقهـإاـأهلـالسنةـواجاعة؛ـفإنـامشّبهةـلـاـقالوا:ـإنناـ
اـنرىـأحدًاـإاـإذاـكانـيـجهةـوحيز،ـواعتقدواـأنناـنرىـاهـتعاى،ـقالواـبعدـذلك:ـإنهـ

تعاىـجبـأنـيكونـيـجهةـوحيز؛ـفهمـمـيسّلمواـهـتعاىـيـهذاـاأمر.ـ
وكذلكـامعتزلةـفإهمـقالوا:ـإذاـكانتـرؤيةـكلـواحدـمنـاأمورـاموجودةـاـ
تتُمـإاـبكونهـيـجهةـوحيز،ـفاـيمكنـأنـنرىـاهـتعاىـإذن؛ـأنهـاـيمكنـوجودهـيـ
ـاخالَقـعىـ ـالرؤية،ـوأولئكـقاسوا ـاخالَقـعىـامخلوقـفنََفُوا جهةـوحيز،ـفهؤاءـقاسوا

ـاجهَةـواحيزـوامقابلة! امخلوقـفأثبتوا
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وأماـأهلـالسنةـفإهمـقالوا:ـلـاـكانـاهـتعاىـاـيمكنـكوُنهـيـجهةـواـحيز،ـ
ـُيرىـ ـفكا ـنقولـبأهاـرؤيٌةـاـيـجهةـواـيـحيز، ـفإننا ـالرؤية، ـالنقليةـوقوُع وثبتـباأدلة

ـفكذلكـُيرىـالامتحيزـاـمتحيزًا.ـ امتحّيزـمتحيزًا،
فكلـرؤيةـفهيـمناسبةـلِـاـتكشفـعنه،ـوأماـحقيقتهاـفقدـقالوا:ـإنناـيكفيناـأنـ
نعرفـثبوها،ـوأماـحقيقتها،ـفإنناـنركـذلكـإىـعالِـمهـعزـوجل،ـولـاـمـنكنـنملكـ
ـبحقيقةـذلكـكّلهـ ـنفّوضـالعلَم ـفإننا ـامباحث، ـللخوضـيـمثلـهذه ـالتيـتؤّهلنا اآاِت

إىـاهـتعاى،ـونسّلمـلهـفياـأخرنا.
قال الطحاوي: )وا يثُبت قدُم اإسام إا عى ظهر التسليم وااستسام؛ 
فمن رام علَم ما ُحظر عنه علُمه، وم َيقنَع بالتسليم فهُمه، حجَبه مراُمه عن 

خالص التوحيد، وصاي امعرفة، وصحيح اإيان(
قالـالبابري:ـ»معناه:ـإنـكلـمنـمـيقنعـبالتسليمـماـثبتـمنـاهـورسولهـوطلبـ
الوقوفـعىـماـحظرـأيـحجبـعنـاخلقـعلمهـكانـمرامهـأيـمطلوبهـحكًاـوعدواًـ
عنـموجبـاإسام،ـفيصرـبرأيهـالباطلـمجوبًاـعنـخالصـالتوحيدـوصايـامعرفةـ
وصحيحـاإيان،ـفإنـمنـعرفـاهـباحكمةـوالكالـوالربوبية،ـوعرفـنفسهـبالعجزـ
واجهلـوالعبودية،ـيبقىـحتـالتـسليمـوالتمسكـوالرضاـبمـاـقىـاه،ـواـيطلبـ
وجهـاحكمـمنـاه،ـبلـيفوضـالعلمـواحكمةـإىـالعليمـاحكيم،ـفإنهـليـسـللعبدـ
أنـيطلبـااطاعـعىـأرارـاموى،ـبلـجبـعليهـاانقيادـله،ـ﴿چ ڇ ڇ ڇ﴾ـ
]إبراهيم:ـ27[،ـ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ـ]امائدة:ـ)[ـإذـلوـمـيرَضـبالتسليمـويطلبـمعرفةـ
ـبنـالتكذيبـوالتصديق،ـواـ ـإدراكـذلكـيبقىـمرددًا ـاه،ـوعقلهـقارـعن كنهـحكمة

إيانـمعـالردد،ـواـإسامـمعـالتحكم)))«.ـاهـ.

)))ـ»رحـالبابري«،ـص70-)7.
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امختارـعندـمعظمهم،ـوهيـ أنـهذاـجريـعىـطريقةـاأحنافـ الظاهرـ ومنـ
ـأيضًا،ـ تفويضـاأمورـهـتعاىـيـامتشاهات،ـوهيـطريقةـعددـاـبأسـبهـمنـاأشاعرة

ـالسلف،ـ ـأكثر ـامشهورةـعن ـالطريقة ـامتقدمنـوامتأخرين،ـفضاًـعنـكوها من
ولكنـاـيعزبـعنـالذهنـأيضًاـأنـطريقةـالتأويلـإذاـكانـالدليلـيساعدـعليهـ
الفريقن،ـوعليهاـماهرـاأشاعرةـوبعضـ السنةـمنـ أهلـ أيضًاـعندـ طريقةـمعتمدةـ
ـامعنىـ ـأو ـاحكمة ـمعلوم.ـوالعرةـيـذلكـالقدرةـعىـمعرفة امتقدمنـمنـالسلفـكاـهو
امرادـهـتعاىـبالدليلـالظاهر،ـاـبمجردـالتوهمـوالتقديرـالذهنيـغرـامدعومـبرهانـ

أوـدليلـظاهرـمعتر.ـ
وعليهـفإنـمنـاعتمدـطريقةـالبحثـوالتنقيبـهذهـالروط،ـاـيقالـعليه:ـإنهـ
يعرضـعىـحكمةـاهـتعاىـمنـطلبـالتسليم،ـفالبحثـوااعتبارـهذاـالرطـموافقـ

ـالتريع.ـ ـاهـتعاىـمن حكمة
وهذهـهيـإحدىـفوائدـوجودـامتشاهاتـكاـنصـعليهاـامفرون،ـوهيـحثـ
أهلـالعلمـعىـماولةـمعرفةـتأويلهاـباأدلةـامعترة،ـلينالواـثواها،ـولتتميزـأقدارهمـ
ـمنـالتسليمـورفضـ ـالشارعـوإنـخفيـدااًـعىـنفور ـمراد ـفليسـكلـطلبـمعرفة بذلك.

لإذعانـالذيـهوـأساسـاإسام.ـ
التيـاـقـدرةـ البابريـصحيحـتـامًاـيـامعارفـ نعمـهذاـالكامـالذيـذكرهـ
للبرـعىـإدراكهاـواـعىـمعرفةـحقيقتهاـواقتـناصهاـبعقوهمـوباـقدرهـهمـالربـ
منـملكاتـوأسباب،ـفاـجوزـهمـأنـيسعواـإليـهاـأنـسعيهمـمعـهذهـاحالـالتيـ
همـعليهاـاـبدـأنـيتسببـإىـاحرةـوالشكـوالتيه،ـكاـأشارـإليهـالطحاويـورحهـ

البابري.ـ
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قال الطحاوي: )فيتذبذب بن الكفر واإيان، والتصديق والتكذيب، واإقرار 
واإنكار، ُمَوسوساً تائهاً شاّكاً ]زائغاً)1)[، ا مؤمناً مصدقاً، وا جاحدًا مكذباً(
ـبنـالكفرـواإيانـوالتصديقـوالتكذيبـواإقرارـواإنكار.ـ ـأيـيردد يتذبذب:

ـالعقول.ـ ـامعارفـالتيـحارتـفيها تائهًا:ـأيـحرانـيـتيه
شاكًا:ـأيـفيمـاـجبـعليهـتسليمهـوالقطعـبه،ـفإنـالشكـمنافـللعلمـومنافـ
لاعتقادـواليقن،ـوالشارعـطلبـاليقنـوالقطعـوااطمئنان،ـفالسعيـإىـالشكـأوـ
الرضاـبهـمنافـلذلك،ـفاـيكونـمطلوبًاـللشارع،ـولكنـإذاـوقعـالشكـأوـالتساؤلـ
يـالنفسـباـقصدـفعىـامؤمنـالسعيـلنفيهـعنـنفسهـبطلبـامعرفةـأوـمعرفةـقدرهـفياـ

يمكنـلهـمعرفتهـأوـاـيمكنـفيقفـعندـحده.ـ
ـالصواب)2). ـالطريق زائغًا:ـأيـمائًاـعن

ـعنـالتكذيبـواجحود،ـ فالشكـيمنعـاإيانـوالتصديق،ـكاـجعلـاإنسانـمتنعًا
وهذهـاحالةـغرـمقبـولةـمنـاملكفنـخصوصًاـمعـوضوحـاأدلةـعىـاحقـوقربـ

اكتساها.
ـتكونـبحصولـ الوهم:ـهوـاخيالـوالتصورات،ـاـيصُحـأحدـأنـيعتقدـأنـالرؤيَة
صورة؛ـأنـاهـليسـبصورة،ـوهذاـإرجاعـمنـاإمامـالطحاويـللحديثـإىـماـكانـ

بدأـبه.ـ
إنـالذيـيدعيـأنـالرؤيةـهـتعاىـتكونـعنـطريقـحصولـصورتـهـفيناـهيئةـ
وكيفيةـمعينة،ـفإنـهذهـالرؤيةـليستـالرؤيةـالتيـيصُحـإثباهاـهـتعاى،ـوهذاـهوـقولـ

ـالبابري. )))ـهذهـزيادةـمنـنسخة

ـالبابريـمعـبعضـالزيادات. ـالكلاتـعىـرح ـاعتمدناـيـتعريفـهذه (2(
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ـبتوُهمـصورةـوحصولـهيئةـيـنفسـ ـتكون ـاهـتعاىـإنا ـيتوّمونـأنـرؤية ـفإهم امشبهة،

ـالكيفـوالصورة؟! ـاأمرـكذلك،ـواهـتعاىـمنَزهـعن اإنسان،ـوكيفـيكون
قال الطحاوي: )وا يصُح اإيان بالرؤيـة أهل دار السام لِـمن اعترها 

منهم بوهم، أو تأّوها بفهم(
ـإناـ ـالوهم ـبوهم؛ـأن ـمنـاعترـالرؤية ـبالرؤية ـاإيان ـالبابري:ـ»وإناـاـيصُح قال
يقعـعىـموهوم،ـهوـجزئٌيـينطبعـصورتهـيـاحواس؛ـأنـالوهمـُيدركـاجزئياتـغَرـ
ـامعنى،ـفقدـأبطلهاـ ـالرؤيةـهذا ـاهـتعاىـمال،ـفمنـجّوز ـامواّد،ـوذلكـيـحّق مردةـعن

ومـيؤمنـها«.ـاهـ))).
فمنـاعتقدـأنـاهـتعاىـُيرىـبصورة،ـوظَنـأنـهذاـيصّححـكونهـمؤمنًاـبالرؤية،ـ
فليعلْمـأنـطريقتهـهذهـغرـصحيحة؛ـأنـالرؤيةـالثابتةـهيـالرؤيُةـباـوهٍمـواـخُيل،ـ

ـبتخُيلـوتوهم،ـفليستـبرؤية. ـالتيـتكون ـالرؤية فأما
ومثالـهذا:ـكمنـآمنـبأكثَرـمنـإله،ـواعتقدـأنـكونهـمؤمنًاـبأكثرـمنـإلهـيكفيه؛ـ
أنـاإلهـالواحدـداخٌلـفيها،ـولكنـمعلوٌمـمنـالدينـبالرورةـأنـهذاـاعتقادـباطل،ـ
فمنـخلطـعقيدتهـبأمورـباطلةـتعودـبالنقضـأصٍلـمنـأصوها،ـفاـيعتقدهـباطل؛ـأنـ
ـالتيـتنبنيـعىـإثباتـصورةـهـ ـالرؤية ـللخلق،ـواعتباُر اهـتعاىـجبـتنزههـعنـامشاهة

تعاى،ـُيبطلـأصلـالرؤية،ـفإنـالذيـُيرىـبصورٍةـغرـإله.ـ
ـالركَةـمعـغره،ـفمنـ ـيقبل ـثابتةـهـتعاى،ـفاهـتعاىـا وكذلكـالوحدانية،ـفهي
ـ ـيـتصُورـمعتقدهــ ـبإله؛ـأنـكَلـواحدـمنهمـقبَِلــ ـأكثرـمنـإله،ـفاـأحَدـمنـهؤاء اعتقد

اشراَكهـمعـغره.ـ

)))ـ»رحـالبابري«،ـص73.
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قوله: )أو تأّوها بفهم(

وكاـكانـمذهبـامشبهةـباطًا،ـفإنـمذهبـمنـحاولـأنـيعنـحقيقةـالرؤيةـ
ـالعلمـ ـفاـتوجدـآاُتـواـمقدماُت باطلـأيضًا؛ـأنـذلكـماـُحجبـعنـعقلـاإنسان،
بذلكـعندنا،ـوماـكانـكذلكـفاأصُل:ـأنـنتوقفـفيهـواـنبادرهـبأفهامنا؛ـأنـذلكـ

يكونـمرُدهـإىـاخطأـوالضال.
قالـالبابري:ـ»وإناـاـيصحـاإيانـبالرؤيةـمنـتأوهاـبفهم؛ـأنـالفهمـيكونـ
ـالربوبيةـاـسبيَلـللعقلـ ـالذيـيضافـإى ـامعنى ـالعقلـبحصولـماهيتهـفيه،ـوفهُم بتأُمل
ْتـ إىـدركه؛ـإذـهوـمارـالعقول،ـحّرتـيـبيداءـاألوهيةـأنظاُرـالعقلـوآراؤه،ـوُأرِجَ
ـالتأويلـ ـإاـبرك ـبالرؤية ـفلذلكـقال:ـاـيصحـاإيان ـإدراكهـطرقـالفكرـوأنحاؤه، دون
ومًاـوفهًاـولزومـالتسليمـيـكيفيةـالرؤية؛ـأنـالربوبيةـمنَزهةـعنـاماهيةـالتيـيدركهاـ

ـاهـ))). ـبالوهم«. ـامدركة العقل،ـوالكيفيةـوالكمية
وتأملـدقةـكامهـعندماـقال:ـإنـالتسليمـإناـيكونـيـكيفيةـالرؤية،ـاـيـكيفيةـ
امرئي،ـفاـكيفـهـتعاى؛ـأنهـاـصورَةـله،ـكاـسبقـبيانه،ـأماـالرؤيُةـنفُسهاـفهيـأمٌرـ
حاصلـفينا،ـواـبَدـأنـيكونـلهـكيفية،ـفنحنـاـنعلمـكيفيته،ـواـنعلمـكيفيةـحصوله،ـ

ـاإيانـوالتصديقـبوقوعهـفقط.ـ بلـعلينا
ـمانٌعـعندهمـ ـفاـيوجد ـتعاىـعىـامخلوقات،ـوبناًءـعليه ـاهَ ـإذنـقاسوا فامجّسمة
ـتوّقفواـيـتعينـهيئةـحقيقتها،ـ ـبعضًا،ـولكنهم ـبعضنا ـاهـتعاىـكرؤية منـأنـتكونـرؤيُة
أماـأصلـاحقيقةـفقالوا:ـهيـعنـحقيقةـالرؤيةـاحاصلةـيـالدنياـمنـواحدـآخر،ـفوقعواـ

ـالسنة.ـ ـالتيـيؤمنـهاـأهل ـالرؤيَة ـالتشبيه،ـوبذلكـيكونونـقدـأنكروا ي

)))ـ»رحـالبابري«،ـص73.
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وأماـامعتزلة،ـفلاـنظرواـيـقولـامجسمة،ـخالفوهمـيـالنتيجة،ـووافقوهمـيـ
ـللرائيـوامرئي،ـولكنهمـاـيقولونـ ـإاـبجهةـوشعاعـوحٍد ـنعم!ـاـرؤية ـفقالوا: امقدمة،
ـاهـتعاىـمغايرٌةـحقيقةـ ـإنـحقيقة ـلهـجلـشأنه،ـويقولون: باحدـعىـاهـتعاىـواـباجهة

ـأصاً.ـ ـالرؤية ـنفي امخلوقات،ـفلذلكـلزمـعندهم
فكُلـمذهبـمنـهذينـأضَلـجانبًاـمنـاحقيقة،ـوأدركهاـكاملةـمذهبـأهلـ

السنة.ـ
فيحضـالطحاوُيـعىـتركـالتأويلـواميـمعـالتفويض،ـوامقصودـبالتفويضـ
هنا:ـليسـإثباَتـأمرـليسـبثابت،ـواـتوُقفًاـعنـإثباتـماـهوـثابت،ـبلـجبـااقتصاُرـ

عىـماـهوـمقطوعـبه،ـوترُكـماـعداهـماـيتعّلقـباهـتعاىـلهـجلـشأنه.ـ
ـاأمرـغرـمكن؛ـ ـفهذا ـالرؤية، ـمعرفةـحقيقة ــ:ـهوـماولُة ـبالتأويلـهاهنا وامقصود
ـإىـ ـالوصول ـفطلُب ـالوجود،ـوعلومناـاـحيطـها، ـالواجبة ـالذاُت ـالرؤيةـهو أنـمتعَلق
ماـتؤولـإليه،ـُيفيـإىـالوقوعـيـالغلطـيـاهـتعاى،ـوهوـُمؤٍدـإىـالكفر،ـفكُلـماـهوـ
متعلقـبالذاتـاإهية،ـفيجبـعليناـترُكـالبحثـعنه؛ـأنناـاـندركـذلكـكاـأوضحناـ

فياـسبق.ـ
وبعضـالعلمـاءـقالوا:ـالرؤيُةـتـقعـللمؤمننـمّرتن،ـاأوى:ـيـأرضـامحر،ـ
وُحجبـالكافرون،ـوهذاـهوـامرادـمنـاآية،ـوبعضهمـقال:ـاـتقعـإاـبعدـالدخولـيـ

اجنة.
عىـكلـاأحوال؛ـسواءـكانتـيـامحر،ـأوـيـاجنة،ـفكاماـيـالدارـاآخرة،ـ

والراجحـوامشهورـعندـالعلاء:ـأنهـيـاجنة،ـوعىـكّلـاأحوالـاـتعاُرضـمعـاآية.
وإناـُسّميتـاجنةـبدارـالسام؛ـأنـاهـتعاىـيقول:ـ﴿حئ مئ ىئ يئ جب﴾ـ
]يونس:ـ23[،ـفالسام:ـإماـأنـيكونـاسًاـهـتعاى،ـأوـيكونـمأخوذًاـمنـجهِةـأنـاجنةـ
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النقائصـواآفاتـاموجودةـيـدارـالدنيا،ـوهذاـامعنىـقريب،ـوُيبنىـعليهـ سامٌةـعنـ

ماـوردـيـبعضـاآياتـمنـنحوـقولهـتعاى:ـ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ * ڇ ڇ ڇ 
ڇ﴾ـ]الواقعة:ـ25-26[،ـومنـنحوـتسليمـامائكةـعىـامؤمنن:ـ﴿ې ې 

ې﴾ـ]الزمر:ـ73[.

قال الطحاوي: )إذ كان تأويل الرؤيـة، وتأويل كل معنى ُيضاف إى الربوبية 
برك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين امسلمن(

ويـنسخةـمتنـالطحاويـمنـرحـالبابريـهنا:ـ»إاـبركـالتأويلـولزومـالتسليم،ـ
ـاستثناءـمنـقوله:ـاـيصحـاإيان،ـبمعنىـاـيصحـاإيانـ وعليهـدينـالرسل)))«.ـوجعلها

ـالتسليمـفيها. ـالرؤيةـولزوم ـالتأويلـيـكيفية إاـبرك
امقصوُدـمنـتأويلـالرؤية:ـهوـماولةـإدراكـحقيقتهاـوتفاصيلها،ـوهذاـليسـيـ
قدرةـالبر،ـفإنـامرئَيـــوهوـالربـتعاىـــاـنستطيعـإدراكـحقيقته،ـفكيفـنطمحـيـ
ـاهـتعاىـ ـفإناـعرفنا ـيعلم، ـأنـاهـتعاىـُيرىـكا ـبهـهو ـنجزم إدراكـحقيقةـرؤيته،ـولكنـما

باـحّدـواـجهةـوليسـيـمكان،ـفكذلكـنراه.
فتـركـالتأويلـــأي:ـترُكـماولةـمعرفةـحقيقةـاهـتعاىـوحقيقةـصفاتهـــمبنٌيـ
عندناـعىـعلمـباه،ـوليسـمبنّيـًاـعىـجهلناـبه،ـكاـيبنيهـامجّسمة،ـفهمـيعتقدونـأنهـ
توجدـكيفيٌةـهـتعاىـوشكٌلـوصورٌةـوحٌدـوحّيـز،ـولكنـإدراكهمـمـيتعّلقـها،ـومـ
يستطيعواـحديدـصورته،ـولذلكـيفّوضونـذلكـإىـاهـتعاى،ـوهمـإذـيفوضونـمعرفَةـ
ـفيقعونـ ـواحّد، ـالشكلـوالصورة ـُيثبتونـأصَل ـامعَينة، الشكلـواهيئةـامحَددينـوالصورة

ـتعاى.ـ ـالرَب ـينزهون ـإهم ـالتشبيهـوالتجسيمـمنـحيثـيعتقدون ي

)))ـ»رحـالبابري«،ـص74.
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وقدـيطئـامؤولـيـالرؤياـفيحملهاـعىـالرؤيةـامعهودةـالتيـاـحصلـعادةـإاـ
بمقابلةـالرائيـوامرئيـمعـعدمـالبعدـوالقربـامفرطنـواتصالـشعاع،ـويرتبـعليهـ
إحالةـالرؤيةـكاـفعلـامعتـزلة،ـولوـسكتواـعنـزعمهمـأنـهذاـحقيقةـالرؤية،ـوآمنواـ

ـالبابري. بأصلهاـماـوقعواـيـاإنكارـكاـقرره
قالـالبابريـيـ»رحه«:

»فاحاصل:ـأنـالطحاويـرمهـاهـاختارـيـامتشابهـمذهَبـالسلف،ـوهوـترُكـ
تأويله،ـوهذاـالقولـهوالراجحـعندـامحققيـن؛ـأنـاللفظـإذاـكانـلهـمعنًىـراجح،ـثمـ
دَلـدليلـأقوىـمنهـعىـأنـذلكـالظاهرـغُرـمراد؛ـعلمناـأنـامراد:ـبعضـمازاتـتلكـ
ـالبعضـعىـالبعضـاـيكونـإاـبامرّجحاتـغرـ احقيقة،ـويـامجازاتـكثرة،ـوترجيُح
القطعية،ـفاـيفيدـإاـالظَن،ـوالعملـيـامسألةـالقطعيةـبالدليلـالظنّيـغُرـجائز،ـويـ

ـيلزمـذلك.ـ التأويل
مثـًا:ـدَلـالدليـلـالقطعيـعىـأنـاحقيقَةـمنـقولهـتعاى:ـ﴿ڈ ژ ژ 
ڑ﴾ـ]طه:ـ5[ـغرـمراد؛ـأنهـيمتـنعـكونـاإلهـيـمكان،ـفرُفـاللفظـإىـبعضـ
ـبالظِنـيـذاتـاهـتعاىـوصفاتهـغُرـجائز،ـ ـبالدليلـالقطعي،ـوالقول تأوياتهـاـيتصّور
فتعّنـالسكوُتـوترُكـالتأويلـوتفويُضـتأويلهـإىـعلمـاه،ـمعـاعتقاِدـأنـالظاهَرـغُرـ

ـاهـ))). ـاآياتـامتشاهة«. مرادـمنه،ـوكذاـحكُمـسائر
ولناـعىـهذاـالكامـتعليق:ـفأماـماـقالهـمنـأنـتركـالتـأويلـهوـالراجُحـعندـ
امحقـقن،ـفليسـعىـإطاقه،ـفإّنـمقصودهـمّقـقيـامذهبـاحنفي،ـفهذاـهوـالقـولـ
امشهورـعنـاأحنـاف،ـوعىـذلكـمشىـاإماُمـالطحاويـكمـاـترى،ـفقدـنَصـكبارـ

)))ـ»رحـالبابري«،ـص)7.ـ



ـــ675 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
اأحنافـعىـأنـامذهبـعندهمـترُكـالتأويلـيـامتشاهات،ـوإناـكانـهذاـالقولـليسـ
عىـإطاقهـأيضًا؛ـأنـكثرًاـمنـالعلاءـغرـاأحنافـمنـأهلـالسنةـاختارواـالتأويل؛ـ
كمـاـهوـدأبـالعزـابنـعبدـالسام،ـوابنـدقيقـالعيدـيـالواضحاتـالقريبة،ـواإمامـ
عبدـالقاهرـالبغدادي،ـواإمامـالرازي،ـوالغزاي،ـواجويني،ـوغرهمـكثرـاـحصونـ
كثرة،ـنعمـاختارـبعُضهمـالتـفويض،ـوهذاـاـُينكر،ـولكنـحاصلـالكام:ـأنـالعلاءـ
امحّققنـاختلفواـبنـطريقَتيـالتأويلـوالتفويض،ـومـيقفواـعىـقوٍلـواحدـكاـُيوِهمـ

ظاهرـكامه.
وأماـماـذكرهـمنـأنـيـامجازاتـكـثرًةـوترجيُحـبعضهاـعىـالبعضـاـيتّمـإاـ
بامرّجحاتـغرـالقطعية،ـفاـُيسَلمـعىـإطاقهـأيضًا؛ـأنـبعضـالتأوياتـقدـتكونـ
ـالعموم.ـ ـالرُددـوالشّكـعى ـالعلاء،ـوليسـاأمرـفيهاـعى راجحًةـأوـمقطوعًاـهاـعند

نعم!ـبعُضهاـيكونـعىـسبيلـالرجيحـوالظِن،ـولكنـأينـالدليلـعىـأنـهذهـ
اأمورـاـيصحـفيهاـإاـالقطع؟ـنعم!ـإذاـكانتـتـتكلمـعىـحقيقةـالذاتـاإهيةـيلزمـ
القطع،ـولكنـإذاـكانـموضوعهاـأفعااًـهـتعاىـيـخلوقاتـهـفكيف؟ـوبعضـاآياتـ

ـالذاتـوالصفاتـاـعاقةـهاـبذلكـأصاً. التيـُيتوّهمـأهاـتتكلمـعى
ـبذاتـاهـتعاىـبلـبفهمـامعنىـ ـمتعلقـمبارة ـليسـيـأمر ـإنـالكام ـأنـنقول: ولنا
ـالبرية،ـوليسـهوـبحثًاـيـحقيقةـذاتـاهـتعاىـ ـالقرآيـبحسبـالطاقة ـاللفظ امرادـمن
أوـحقيقةـصفاته،ـفامسألةـهنا:ـأنـهذاـالنظمـالقرآيـماـامعنىـالذيـيمكنـفهمهـمنهـ
بحيثـاـيكونـخالفًاـللصفاتـاإهية،ـواـيكونـخارجًاـعنـقواننـاللغةـالعربية،ـ
ومنـالظاهرـأنـامسألةـهذاـالتقديرـيمكنـاعتمـادـالظنـالراجحـفيهاـامبنيـعىـاأدلةـ
امعترـيـالتفسرـوظهورـامعايـالقرآنية،ـكسائرـآياتـالقرآن.ـوعىـذلكـاختارـبعضـ
ـامحققن. ـالراجح،ـوعليهـكثرـمن ـبدليله ـالتأويل ـالسام ـبنـعبد ـالعز اأعامـكاإمام
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فاخاصةـأنـهاتنـطريقتنـإماـالتفويضـأوـالتاويل،ـوكلـهاـروطهاـوأحكامها.
ونضـربـمثااًـعىـذلكـ»ااستواء«،ـفإنـبعضـالناسـيقولون:ـإنـااستواءـ
هوـاجلوسـوااستقرارـعىـالعرش،ـويعتـقدونـأنـالعرشـمكانـلذاتـاهـتعاى،ـ
ـامكانـواحّدـ ـاهـتعاىـعن ـأصاً،ـوهوـخالٌفـلِـاـجبـيـتنزيه ولكنـهذاـاـدليلـعليه
واجهة،ـبلـإّنـدالةـاألفاظـيـاآيةـظاهرٌةـيـأنـااستواءـفعٌلـفعَلهـاهـتعاى،ـواهـ
تعاىـاـيفعلـأفعااًـحُلـبذاته،ـواـيتّرفـبنفسهـكمـاـيقولـامجسمة،ـفهلـجوزـأنـ
يقالـيـهذهـاحال:ـإنـاأصلـالسكوتـوعدُمـالكامـيـمعنىـاآية،ـأاـيتيحـهذاـ
اموقفـأصحابـالفهمـامنحرفـأنـيقولواـماـيشاؤونـيـهذهـاآيةـوغرها،ـفيكونواـ

ـالناس؟ـ ـانحرافـأفهام سببًاـي
ـامعايـ ـأمعواـعىـرورةـرفـاآيةـعنـنحوـهذه ـقاطبًة ولذلكـفإنـأهلـالسنة
التيـاـتليـقـباهـتعاى،ـوهذاـهوـامقصودـبالتـأويلـاإماي،ـوهذاـاموقفـيستـلزمـ
ــبالرورةـــأنـنـنفيـعنـهذهـالنصوصـدالـَتهاـعىـماـيتومهـبعُضـامنحرفنـمنـ

مّسمةـوغرهم،ـوهذاـالقدُرـاـخافـفيهـبنـأهلـالسنة.ـ
فيبقىـالكاُمـبعدـذلك:ـهلـيقالـإنـاآيةـاـدالَةـهاـعىـمعنًىـمطلقًا،ـيعنيـ

تعاى:ـ﴿ڭ ڭ ڭ  ]الرعد:ـ2[ـوقولهـ تعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڤ    ڦ﴾ـ أاـيدلـقولهـ
ۇ﴾ـ]النحل:ـ50[ـونحوهاـعىـأيـمعنى؟ـاـأحـَدـمنـأهلـالسنـةـيقولـبذلكـ
بعدـتنزيهـاهـتعاىـعاـذكرنا،ـفاآياتـدالٌةـعىـمعاٍنـاـخافـيـدالتهاـعليها،ـفآيةـ
ـبأنـااستواءـ ـقيل: ـــعىـتدبرـاهـتعاىـللعرش،ـسواء ـبالرورة ــ ـــدالة ـــمثًا ااستواء
هوـاجلوس،ـأوـقيلـبنفيـذلك،ـفاـأحدـمنـامسلمنـُيمكنهـأنـينفيـدالةـاآيةـعىـ
أنـاهـتعاىـمدِبرـللعامـمنـالعرشـإىـالفرش،ـوكذلكـاآيُةـالثانيةـدالٌةـــبالرورةـــ

عىـأنـاهـتعاىـفوقـالعبادـبقدرتهـاـشّكـواـريبـيـذلك؟
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ـمعاٍن،ـ ـأعيانـاـصفاُت ولكنـبعضـالناسـيزعمونـأنـهـتعاىـيَدينـماـصفاُت
اليدينـهـتعاى،ـوأهلـالسنةـقاطبًةـينفونـهذاـ وأنـهذهـاآيةـدالٌةـعىـوجودـهاَتنـ
ـبالرورةـعىـ ـدالٌة ـالناسـأنـاآية ـبنـميع ـامتفقـعليه امعنىـعنـاهـتعاى،ـولكنـالقْدَر
أنـقدرةـاهـتعاىـفوقـقدرةـالبر،ـفأهلـالسنةـــبعدـإماعهمـعىـنفيـماـاـجوزـواـ

ـمشواـيـطريقن:ـ ـامعنىــ ـالقدرـمن يليقـباهـتعاى،ـوبعدـإثباهمـوجودـهذا
الطريقـاأول:ـأهمـقالوا:ـنقترـعىـهذاـالقْدرـمنـامعنى،ـواـنلتفتـإىـماـ

ـبالتفويض.ـ ـامراد ـبالتفاصيلـهـتعاى،ـوهذاـهو وراءه،ـونفّوضـالعلم
الطريقـالثاي:ـأهمـقالوا:ـماـدامـماـسوىـامعنىـالظاهرـمنـاآياتـهوـامقطوعـ
به،ـوماـدامـاـدليلـقاطعًاـعىـإثباتـاليدينـاأعيان،ـوااستواءـالذيـهوـاجلوسـ
وااستقرار،ـفضاًـعنـكوهمـاـتشبيهًاـمنافيًاـللتنزيهـالواجبـهـتعاى،ـفلنرّجحـأّنـماـ
ظهرـهوـاحق،ـولنَـنِفـماـوراءهـمنـمعنًىـمتوَهم؛ـفإنـاأصل:ـأنـالكامـيـالذاتـ

والصفاتـاـبَدـأنـُيبنىـعىـأدلةـقاطعة،ـواـقاطَعـهنا.ـ
ـفبعُضهمـقدـيقول:ـ ـباـظهرـهمـمنـأدلةـبنـالطريقن، ثمـإنـبعضـالعلاءـتوُسطوا
ـإنـاليدينـصفتانـهـتعاىـأوـصفة،ـ نثبتـأنـهـتعاىـيَدينـوُنثبتـااستواء،ـولكنـنقول:
كاـنقول:ـإنـالوجهـوالعنـصفة،ـوليستـهذهـالصفاتـأعيانًاـكاـيقولـامجسمة،ـبلـ
هيـصفاُتـمعاٍن،ـكالقدرةـوالعلمـواإرادة،ـوهذاـاـينايـالتنزيهـواـيوقعـيـالتجسيمـ

ـالدليل،ـمنـظهرـلهـقالـبه.ـ والتنزيه،ـولكنهـموقوفـعىـقوة
ـاجاهات:ـ ـالسنةـثاثة ـأهل وهكذاـظهرـعند

ـامقطوعـبه. ـالقْدر ـالسكوتـعاـوراء ـالتفويُضـمع اأول:
ـوذلكـ ـأوـترجيحًا، ـقطعًا ـإما ـوراءه ـما ـونفُي ـالتأويلـبحملـاآيةـعىـمعنًى والثاي:

ـالدليل. بحسبـقوة
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والثالث:ـإثباُتـماـنسبـهـتعاىـصفاتـَمعاٍنـاـصفاتـأعيان،ـهذاـااجاُهـ

الثالثـقدـيقالـله:ـاإثباتـمعـتنزيهـاهـتعاىـعنـساتـاحوادث.ـ
ـاآيةـاـمعنىـهاـمطلقًا،ـ ـالسنةـقائلـبأن وعىـكلـااحتاات،ـفاـأحَدـمنـأهل

ـبعضـامشاغبنـعليهم.ـ ـيزعمه كا
فبعدـالعلمـبأنـااستواءـــمثاًـــفعٌلـفعلهـاهـتعاىـيـالعرش،ـكمـاـهوـظاهُرـ
اآية،ـقدـحسُنـالسكوُتـعنـالبحثـيـحقيقةـهذاـااستواء:ـماـهو؟ـوماـحقيقته؟ـ
وماـأثره؟ـفإنـذلكـقدـاـيوجدـعليهـأدلٌةـقاطعة،ـفيحسنـالتفويُضـيـهذاـامقام،ـوهوـ
ـاهـتعاىـيـالعرشـ ـفعله ـفعٌل ـأنـُعلمـأنـااستواءـهو ـفبعد ـااستواء، السؤالـعنـحقيقة
ـإناـاـنعلمـماـهيـحقيقةـ ـنعم! ـنقول: ـفإننا ــ ـيتوّهمـامجسمةـوامشبهة ـبذاتهـكا ـيفعله ــوم

ـالعام!ـ ـالعرشـأصًا،ـواـحقيقة ـنعلمـحقيقة ـبالعرش؛ـأنناـا ـالقائم ـالفعل هذا
فهاهناـيكونـمُلـالتفويض،ـوليسـيـنفيـامكان،ـواـيـالقولـبأنـثمةـكيفيًةـ
ـيّدعيـامجسمة،ـ ـبذاته؛ـكا ـاهـتعاى ـااستواءـهوـفعٌلـفعله ـاهـتعاى،ـواـيـأن استواء

فإنـهذاـكّلهـجبـنفُيهـواـيصُحـالتفويضـفيه،ـواـدالَةـمنـاآياتـعليه.ـ
فهذهـهيـمذاهُبـالعلاءـيـالتأويلـوالتفويضـواإثباتـموَضحًةـبأجىـبيانـ

وأخره.ـ
ـيقولون:ـإنـالتأويلـهوـرُفـاللفظـعنـظاهرهـ وبناًءـعىـذلك:ـفإنـالعلاءـعندما
لدليل،ـاـيريدونـبالظاهرـالظاهَرـبالدليـل،ـبلـالظهوَرـالعرّيـامتبادَرـبحسبـعادةـ
ـاليدـالتيـهيـعضٌوـ ـيريدون: ـما البر،ـفإنـالبرـعندماـيستعملونـلفظـ»اليد«ـبينهمـغالبًا
ـاجلوسـوااستقرار،ـوعندماـ ـيريدون: ـيستعملونـ»ااستواَء«ـيـحّقهم وعٌن،ـوعندما
ـفهذاـ ـللبرـوامخلوقات، ـامعروفة ـاأعضاء ـيريدون: يستعملونـلفظـ»العن«ـو»الوجه«

ـبنـالناس. ـالشائع ـبحسبـالُعرفـالبري،ـوبحسبـااستعال ـتباُدر التباُدر
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فالعلاءـإنـقالواـبرفـاللفظـعنـظاهره،ـيريدونـبالظاهر:ـماـَيؤولـإىـهذاـ
ـاللفُظـذاتهـهـتعاى،ـفإنـ ـاسُتعمل ـإذا ـاانراُفـعنه ـالازم ـامعنىـمن ـإنـهذا ـبل امعنى،
اأصل:ـأنـاألفاظـالدالةـعىـاهـتعاىـحملـعىـماـيليقـبه،ـاـحملـعىـماـيليقـبنا،ـ
فإناـإنـملناهاـعىـماـيليقـبناـوقعناـيـالتشبيه،ـفاأصل:ـأنـنرفـاللفظـامستعملـ
بينناـمعنًىـمائمـللبرـمناسٍبـهمـعنـهذاـامعنىـإذاـوجدناهـمنسوبًاـهـتعاى،ـوهذهـ

ـامواضع.ـ ـاألفاظـواأساء،ـوليستـخاصًةـهذه قاعدٌةـعامةـيـميع
ولذلكـفإناـاـنستغربـأبدًاـإنـسمعناـالعلاَءـيقّررونـقاعدةـالتأويلـبعدـفهمناـ
امراَدـمنـالظهور،ـولكناـنستغربـماَمـااستغرابـعندماـنرىـامخالفنـأهلـالسنةـ
تعاى،ـ اهـ ُيـكّذبونـكامـ الكلمـعنـمواضعه،ـوأهمـ بأهمـحّرفونـ يشنّعونـعليهمـ
وأهمـينفونـالصفات،ـوغرـذلكـمنـالتشنيعاتـامبنّيـةـعىـمِضـمغالطات،ـوكانـ
إرادةـماـيزُعمون،ـثمـيعرضونـماـشاؤواـأنـ ُيثبتواـأواًـ منـالواجبـعىـهؤاءـأنـ
لِـاـ امخالفنـ يكونـهمـ وأنـ التنزيه،ـ لقاعدةـ امخالفنـ يكونواـهمـ أنـ أماـ يعرضوا،ـ

جبـاتباُعهـعندـالكامـعنـاإلهـبلحاظـاأصلـامَرحـبهـيـالكتابـالعزيزـ﴿ٺ 
ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـ]الشورى:ـ))[،ـونفيـالتشبيهـوالتمثيل،ـثمـبعدـ
ذلكـيعرضونـعىـأهلـاحقـالذينـاتبعواـالسبيَلـالواضح،ـوالقواعَدـالقاطعة،ـفهذاـ

ـعُنـاانحرافـعنـالصواب. ــلعمريــ
وقدـشّغبـبعضـالناسـباـُرويـعنـاإمامـمالكـرمهـاهـجوابًاـمنـسألهـعنـ
ااستواء،ـونحنـهناـنذكرـخاصَةـماـقيلـفيهاـنقًاـعنـبعضـأئمةـامالكيةـامشاهر،ـ
قالـاإمامـالقراي:ـ»قالـرجلـمالك:ـياـأباـعبدـاه،ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ـكيفـ
ـبدعة،ـواإيانـ ـااستواءـغرـمهول،ـوالكيفـغرـمعقول،ـوالسؤالـعنه ـقال: استوى؟

بهـواجب،ـوأراكـصاحبـبدعة؛ـأخِرجوه.
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قالـابنـأيـزيدـاهـتعاى:ـفوقـساواتهـعىـعرشهـدونـأرضهـوإنهـيـكلـمكانـ
بعلمه،ـوقالـيـ»الرسالة«:ـاستوىـعىـعرشهـامجيدـبذاته،ـوهذاـأقربـللتـأويلـمنـ
اأول،ـأي:ـبغرـمعن،ـبلـبذاتهـاستوىـعىـالعرشـوغره،ـوخصـاهـتعاىـالعرشـ

ـاأوى.ـ ـالعامـفيبقىـغُرهـبطريق بااستواء؛ـأنهـأعظمـأجزاء
فـقالـماعةـعنـابنـأيـزيدـوعنـابنـعبدـالرـوماعةـمنـامجتـهدين:ـإهمـ
يعتقدونـاجهةـأجلـهذهـااطاقات،ـوقالـبعضـالفضاء:ـهذاـإناـيلزمهمـإذاـمـ
ـالنصوصـالنافيةـللجهة،ـوإنمـاـ ـبأنهـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾ـوبغرـذلكـمن ُيرحوا
قصُدهمـإجراُءـالنصوصـكاـجاءتـمنـغرـتأويلـويقولون:ـهاـمعاٍنـاـندركـها،ـ
ـالذوات،ـفكذلكـيكونـ ـأنـذاتهـاـتشبه ـااستواءات؛ـكا ـاستواءـاـيشبه ويقولون:ـهذا
ـمنـالقولـ ـمناصبـالعلاء ـأقرُب ـالفوقيات،ـوهذا ـفوقيةـاـُتشبه ـدونـأرضه فوقـساواته

باجهة.
ـالائقـ ـأنـعقولناـداّلُتناـعىـااستواء ومعنىـقولـمالك:ـ»ااستواءـغرـمهول«:
ـماـاـيكونـإاـيـاأجسام. باهـوجالهـوعظمته،ـوهوـااستياء،ـدونـاجلوسـونحوه
وقوله:ـ»والكيفـغرـمعقول«ـمعناه:ـأنـذاتـاهـتعاىـاـتوصفـباـوضعتـ
ـالرُبعـوغره؛ـفاـُيعقلـ ـامتنقلةـواهيئاتـاجسميةـمن ـاأحوال ـلهـ»كيف«،ـوهو العرُب

ـالربوبية. ذلكـيـحقهـتعاى؛ـاستحالتهـيـجهة
وقوله:ـ»والسؤالـعنهـبدعة«ـمعناه:ـمـجرـالعادةـيـسرةـالسلفـبالسؤالـعنـ

ـبدعة«))).ـ ـالفاسدةـفهو ـامثرةـلأهواء ـاأمور هذه

)))ـ»الذخرة«،ـشهابـالدينـأمدـبنـإدريسـالقرايـ)684هـ(،ـدارـالغربـــبروتـــ994)م،ـ

ت:ـممدـحجي،ـ)3):ـ243).
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قال الطحاوي: )ومن م يتوَق النفَي والَتشبيه، زَل وم ُيِصب التنزيه؛ فإن رَبنا 
جّل وعا موصوٌف بصفات الوحدانية، منعوٌت بنعوت الفردانية: ليس ي 

معناه أحٌد من الرية( 
يعّللـاإمامـالطحاويـهناـالسبَبـالذيـمنـأجِلهـمنَعـالتأويلـيـالذاتـاإهية،ـ
وهوـأّنـاـاـنستطيعـإدراَكـحقيقةـالذاتـواـحقيقةـالصفات،ـبلـغايُةـماـندركهـهوـ

ـبالذاتـوالصفات.ـ ـتتعلق إدراكـأحكاٍم
ولذلكـمنـطلبـأنـُيدِركـماـاـُيدَرك،ـفإماـأنـُيدركهـعىـخافـماـهوـعليه،ـ
وليسـَثّمـإاـامخلوقات،ـفيلزُمهـالتشبيه،ـوإماـأنـيعَجزـعنـإدراكه،ـفيلزمهـالنفُي،ـأي:ـ

ـباطان.ـ نفيـالثبوت.ـوالنفيـوالتشبيه
ـذاتـاهـتعاىـــونحنـ ـبعضـالناسـيطلبونـإدراَكـحقيقة ونقولـمثيًاـعىـذلك:
ـولكنـمنـطلبـإدراكهاـفإنهـيستندـإىـمقدمةـتقول:ـكلـ نعرفـأنـذاتـاهـتعاىـثابتةــ

ماـهوـموجودـُيمكنـأنـيدَرَكـحقيقته.
فهذاـالذيـيوضـيـذلك،ـإماـأنـجّوزـالتشبيهـوإماـأنـيمنعه،ـفإنـجَوزـالتشبيهـ
كانـالطريقـالوحيدـأمامهـإدراكـذاتـاهـتعاىـهوـتشبيُههـبامخلوقات،ـفيقعـيـالتشبيه.ـ
وأماـمنـيمنعـالتشبيه،ـفإنـاعتقدـبلزومـإدراكـحقيقةـاهـتعاى،ـفبعدـأنـيبذلـ
ـالذات؛ـ ـنفَي ـفإنـذلكـيستلزمـعنده ـماـطلبه، جهَدهـيـالبحثـوالنظر،ـواـيستطيعـإدراَك

أهاـلوـكانتـموجودًةـأدركهاـكاـيزعم.ـ
وكذلكـالقولـيـأّيـصفةـمنـصفاتهـتعاى.ـ

ـالنفي،ـوكاماـ ـإى ـأو ـالتشبيه ـيؤّديـإى ـاهـتعاىـوصفاته ـإدراكـحقيقة إذنـطلُب
ـالسنة.ـ باطلـخالٌفـمذهبـأهل
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فامذهبـاحُقـيـذلك:ـهوـتفويضـالعلمـبحقيقةـاهـتعاىـإليهـعَزـاسمه،ـوترُكـ

التأويل،ـأي:ـترُكـطلِبـحقيقةـماـَتؤولـإليهـاأفهامـيـهذاـاموضوع.ـ
ولذلكـبنىـاإماُمـالطحاويـبُحسنـتناسٍبـعىـهذهـامقدمةـموضوعًاـجديدًا،ـ
وهوـتنزيهـاهـتعاىـعنـمشاهةـخلقه،ـفنّزههـعنـاحدودـواأركانـوالغاياتـواأركان...ـ

إلخ.
قال الطحاوي: )تعاى عن احدود والغايات(

ـاهـ.ـ ـالتعايـاارتفاع. ـتنزه.ـقالـيـ»القاموس«: ـبمعنى ـارتفعـوعا، ـأي: »تعاى«
ـارتفعـعنـأنـيكونـلهـحٌدـوركٌنـوعضٌوـ ـأي: ـ»تعاىـاه« ـالطحاوي: فقولـاإمام
وجهٌة،ـفهذاـعلٌوـيـالرتبةـوامعنى،ـفحقيقةـاهـتعاىـأجُلـمنـأنـيكونـهاـماـُذكر؛ـأنـ
هذهـاأمورـكّلهاـصفاُتـنقصـوتستلزمـاحاجة،ـواهـتعاىـليسـبحاجةـأحدـغره،ـ

بلـكُلـماـسواهـفهمـبحاجةـله.
احدود:ـمعـحٍد،ـوحدـاليء:ـهوـطرفهـوهايته.ـ

قالـيـ»القاموس«:ـ»احَُد:ـاحاجُزـبَنـشيَئِن،ـوُمنتهىـاليء،ـوــمنـكِلـيٍء:ـ
وتأديُبـ كاحََدِد،ـ وامنُع،ـ والدفُع،ـ َسورُتـُه،ـ الراِب:ـ ومنـ بأُسَك،ـ منَك:ـ وــ ِحّدُتُه،ـ
اُمذنِبـباـيمنعهـوغَرُهـعنـالذْنب،ـوماـيعريـاإنساَنـمنـالغضِبـوالنَـَزِق،ـكاِحَدِة،ـ
وقدـحَددُتـعليهـأِحُد،ـومييُزـاليءـعنـاليء،ـوداريـحديدُةـداره،ـوُماَدُها:ـَحُدهاـ

ـاهـ. كَحِدها«.
وقالـالفيـوميـيـ»امصباحـامنيـر«:ـ»وحددُتـالدارـحّدًاـــمنـبابـقـتلــ:ـ
مّيـزُهاـعنـماوراهاـبذكرـهاياها،ـوحددُتهـحّدًا:ـجلدته،ـواحدـــيـاللغةــ:ـالفصلـ

ـاهـ. وامنع«.
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وأماـقوله:ـ»الغايات«ـفهوـمعـغاية،ـوغايةـاليء:ـهيـمنتهاه.ـقالـيـ»القاموس«:ـ

»والغاية:ـاَمدى«.ـاهــ.
وقالـالفيوميـيـ»امصباحـامنر«:ـوالغاية:ـامدى،ـواجمع:ـغاٌيـوغايات،ـوالغاية:ـ
الرايةـواجمع:ـغايات،ـوغَيْيُتـغاية:ـبَينـُتها،ـوغايتكـأنـتفعلـكذا،ـأي:ـهايةـطاقتكـ

أوـفعلك«.ـاهــ.
واحاصلـــكاـرأيَتـماـهوـمذكورـيـكـتبـاللغةـــأن:ـحَدـاليء:ـهوـطرفهـ
ـأنـكّلـماـهوـمتميزـ ـاـيستلزم ـكاـهوـمعلومــ ـالتيـُميزهـعنـغره.ـوهذاــ وغايتهـوهايته
عنـغرهـفيجبـأنـيكونـلهـطرفـوهايةـوغاية،ـوحٌد،ـبلـكلـماـهوـمدوٌدـفهوـمتمّيزـ
ـامجّسمةـ عنـغره،ـواـيقال:ـإنـكلـماـهوـمتميزـعنـغرهـفهوـمدود،ـفافهمـهذا؛ـفإن

ـالتشبيه. ـلهـوقعواـي ـيتنبهوا عندماـم
والغايةـهي:ـالنهاية،ـوقدـأتىـاإمامـالطحاويـهذهـالكلمةـتفسرًاـوتوضيحًاـ

ـالبعض. ـإىـبعضها ـأنـمعناماـقريبـويؤوان لكلمةـ»احد«،ـوقدـرأينا
ـينفـالتاُيز،ـ ـم ـولكنه فقدـنبهـاإمامـالطحاويـإىـذلكـفنفىـاحدودـعنـاهـتعاى،

فإّنـمُيزـاهـتعاىـعنـخلقهـاـيكونـباحّد،ـواـبالنهاية،ـواـبالغاية.
ذلكـكانـامعنىـامفهومـباللغةـمنـاحدـوالغاية،ـواهـتعاىـمنَزهـعنـذلكـكله؛ـ
لِـاـيرتبـعليهـمنـاحتياج،ـولعدمـورودهـيـالريعة،ـبلـلورودـماـينفيهـوينافيهـفيها،ـ
ـتعاىـ ـله ـأقواِلـكثرـمنـالسلفـيـنفيـاحّدـوالغايةـعنهـجلـشأنه.ـوالذينـأثبتوا ولورود

ـنفواـعنهـذلكـنفيًاـقاطعًا. ـالسنةـفقد ـأهُل ـامجّسمةـوامشبهة،ـوأما احَدـوالغايَةـهم
ـأنـكّلـموجودـ ـأنـاهـتعاىـاـُيشبهـشيئًاـواـيشبههـيء،ـومعلوم: لقدـمَرـسابقًا:
سوىـاهـتعاىـفهوـمدود،ـكالساءـواأرضـكلـمنهاـمدودةـوهاـهاياٌتـومقاديُر.ـ
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ـفإنهـيكونـمثلـامخلوقات،ـوكيفـيكونـذلكـصحيحًا،ـ ـكانـاهـتعاىـلهـحٌد؛ فإذا

وهوـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾.
ـأقوىـمنـامحدود،ـ ـأّنـغرـامحدود ـمنـامعلوم ـفإنه ـنقص، ـفإنـاحَدـصفة وأيضًا:

وتفصيُلـذلك:ـأنـاحَدـإماـأنـيكونـمنـقبيلـامكانـأوـالزمان.ـ
ـكانتـماطًةـ ـأنـالذاتـإذا ومعنىـاحدـامكاي:ـهوـإحاطةـامكانـبالذات،ـومعلوم:
ـامكايـصفةـنقصـ ـفاحُد ـباحدـامكايـالثابتـها، ـتكونـمدودًة ـُقدرَها ـفإّن باحدـامكاي؛

إذن.
وأماـالزمان؛ـفإنـالذاتـإذاـكانتـمدودةـبالزمان،ـفإهاـتنعدمـخارَجـهذاـاحدـ

الزماي،ـفاحدـالزمايـمقِيدـهاـومِددـلوجودها،ـوواضٌحـأنـهذاـنقص.
ـواهـتعاىـاـُيمكنـأنـيتصفـبصفاتـنقص؛ـ ـنقص، ـإذنـصفتا فالزمانـوامكان؛

إذنـفهوـجلـشأنهـاـُيمكنـأنـيّتصفـباحدود.ـ
ـالطحاويـإىـنفيهـهوـمنـقبيلـاحدـ ـاإمام ـالذيـقصد ـاحد ـأّن ـللناظر: ـيظهر وقد
ـيكونـ ـامكاَي ـاحَد ـبنفيه ـفهو ـنقصـللذاتـامتمّكنة، امكاي،ـوقدـتبنـلكـأنـامكانـأصًا

قدـقصَدـنْفَيـأصَلـامكانـعنـاهـتعاى.
ـاهـتعاى،ـفهوـ ـاحدودـعن ـينفيـمطلَق وتأملـقوله:ـ»وتعاىـاهـعنـاحدود«ـفهو
ـبلـكُلـماـ نفٌيـعامـللحدودـميعًاـيـنفسـاأمر،ـاـيـعلمناـفقط،ـواـينفيـحّدًاـمعينًا،
ـيصحـأنـيعمـاحدـامكايـوالزماي،ـ ـوهذا ـمنفيـعنهـجلـشأنه، ـفإنه كانـمنـقبيلـاحدود؛
ـبجميعـ ـبلـهيـمتعّلقة ـليستـمدودة، ـتعاى ـأنـقدرته ـبمعنى: ـامعنويـأيضًا، ـاحد ويعم
اممكنات،ـوعلُمهـتعاىـمتعلٌقـبجميعـالواجباتـوامستحياتـواممكنات،ـوكذلكـ

ـيتعّلقـبباقيـالصفاتـالعلية. فيا
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وقدـيقال:ـإنـكامهـيشـملـأيضًاـاحدـبمعنى:ـأنـيذكرـهـتعاىـحـٌدـبمعنىـ
»التعريف«،ـوهوـمتنعـعىـاهـتعاى؛ـأنـاحَدـامنطقيـيستلزمـثبوَتـاجنسـأوـالنوع،ـ
ـتعاىـوبنـغره،ـوهذاـمنوع؛ـفاـيعلمـحقيقَةـذاتهـ ـبينه ـااشراَك ـيستلزم وعىـكلـحال

ـبهـحقيقتهـتعاى.ـ أحٌدـغره،ـواـيوجدـحٌدـيمكنـللبرـأنـيقولوهـفيعرفون
ومعـأّنـملـكامـالطحاويـعىـهذاـامعنىـبعيٌدـمنـحيثـااصطاح،ـولكنهـ

معـذلكـمعنًىـصحيحـيـنفسه.ـ
ـوقدـيكونـيـاأخرـ ـامعايـيمكنـأنـُتفهمـمنـكامهـريـاهـتعاىـعنه، كُلـهذه

فقطـتكُلف!ـ
وقدـيقولـقائل:ـفاـدامـاأمرـواضحًاـإىـهذاـالقدر،ـأي:ـماـدامـنفيـاحدودـعنهـ

تعاىـواضحًا،ـفمنـالذيـخاَلفـفيهـوأثبتـاحدـهـتعاى؟
ـامسمىـبـ»أصولـالدين«ـ ـالبغدادية« ـالبغداديـيـكتابـ»التبرة ـذكرـاإمام قلنا:

ـالتيـأثبتتـاحّدـهـتعاىـفقال: الِفرق
ـالصانع:ـ ـالثالث:ـيـنفيـاحدـوالنهايةـعن ـاخامسةـمنـاأصل »امسألة

ـأّنـمعبودهمـ وهذهـامسألةـمعـفرق،ـمنها:ـاهشاميةـمنـغاةـالروافضـالذينـزعموا
سبعُةـأشبارـبشرـنفسه،ـومنهمـمنـقال:ـإَنـاجبَلـأعظُمـمنهـكمـاـحكيـعنـهشامـبنـ

احكم.
واخافـالثايـمعـالكرامَيةـالذينـزعمواـأنـلهـحدًاـواحدًاـمنـجهةـالسفل،ـ

ـياقيـالعرش. ومنها
واخافـالثالثـمعـمنـزَعمـمنـُمشّبهةـالرافضةـأنهـعىـمقدارـمساحةـالعرشـ

اـيفضلـمنـأحدماـعنـاآخرـيء«.ـاهـ))).

)))ـ»أصولـالدين«ـص73.
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ـيعىـاحنبيـ ـالقايـأبا ـإنـاهـتعاىـمدود،ـواعلمـأن ـالِفرقـهيـالتيـقالت: فهذه
ـمنـجهةـالعرش،ـوقدـنسبـابنـتيميةـالقولـباحدـأئمةـالسلف.ـ قالـبأنـاهـتعاىـمدوٌد
ـبيانـ ـ»وتقدم ـالرازيـ]2:ـ52[: ـابنـتيميةـيـردهـعىـتأسيسـالتقديسـلإمام قال
ماـيـلفظـالركيبـواحيزـواافتقارـمنـااحتال،ـوأنـامعنىـالذيـيقصدونهـبذلكـ
ـالقولـبامتناعـذلكـيستلزمـ ـأوـمكنًا،ـوأن جبـأنـيتصفـبهـكلـموجودـسواًءـكانـواجبًا

ـاهـ. ـامحضة«. السفسطة
ـتيميةـيـالردـعىـتأسيسـالتقديسـ]2:ـ60[:ـ»وأما ما تريده امعطلة عى  ـابن قال
ذلك من نفي صفاته التي وصف ها نفسه التي جعلون نفيها تنزهًا وإثباها تشبيهًا،ـوِمْنـ
نفيـحّدهـوعلّوهـعىـعرشهـوسائرـصفاتهـالتيـوصفـهاـنفسهـجعلونـنفيهاـتنزهًا،ـ
ـباطل«.ـ ـفهذا ـالذيـيسمونهـجسيًاـوتركيبًا، ـإثباتـذلكـإثباتًاـانقسامهـوتفرقه وجعلون

اهـ.
قالـابنـتيميةـيـالتأسيسـ]2:ـ09)[:ـ»وأماـسلفـاأمةـوأئمتهاـوَمْنـاتبعهم،ـ
ـامتكلمونـ ـالتيـيعرـهؤاء ـإثباتـالصفاتـاخرية ـوفيها ـأنهـفوقـالعرش، فألفاظهمـفيها
عنهاـبأهاـأبعاضـوأهاـتقتيـالتـركيبـواانقسام،ـوقد ثبت عن أئمة السلف أهم 

قالوا: ه حّد، وأن ذلك ا يعلمه غره«.ـاهـ.
ـاحدـثمـرجعـ ـيعىـينكر ـ»وكانـالقايـأبو قالـابنـتيميةـيـالتأسيسـ]2:ـ)7)[:

إىـاإقرارـبه،ـوكذلكـلفظـاجهة«.
فبهذاـالرجوعـإىـإثباتـاحدـه،ـيكونـالقايـقدـرجعـيـحكمـابنـتيميةـإىـ
عقيدةـالسلف.ـفتأمل،ـثمـحقـلناـالتعجبـمنـهذاـامنهجـالذيـيتبعهـالقايـأبوـيعىـ
ويسمحـلهـمرةـبإثباتـاحدـومرةـبنفيهـويـكلـمرةـيدعيـبكلـجرأةـأنـهذاـهوـعقيدةـ

السلف!
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قالـابنـتيميةـموضحًاـمذهبـالقايـأيـيعىـيـالتأسيسـكذلكـبعدماـمَر:ـ
ـالصفات،ـيـكامهـعىـحديثـالعباسـبنـعبدـ ـالتأوياتـأخبار »قالـيـكتابـإبطال

امطلبـوااستواءـعىـالعرش.
فإذاـثبتـأنهـعى العرش، فالعرش ي جهة وهو عى عرشه،ـوقدـمنعناـيـكـتابناـ
ـأثبتـ ـقد ـالقولـبذلك،ـأنـأمد هذاـيـغرـموضعـإطاقـاجهةـعليه،ـوالصوابـجواز
هذهـالصفةـالتيـهيـااستواءـعىـالعرش،ـوأثبتـأنهـيـالساء،ـوكلـَمْنـأثبتـهذاـ

أثبتـاجهة،ـوهمـأصحابـابنـكرامـوابنـمندهـاأصبهايـامحدث«.ـاهـ.
يـهذاـالنصـيقولـالقايـأبوـيعىـإنـأمدـقائلـباجهةـهـتعاى،ـوذلكـأهمـ
ـبريءـمنـذلكـ ـأمد ـأن ـنعلم ـاجلوس،ـونحن ـاهـعىـالعرشـمعناه ـاستواء ـأن يعتقدون
ـيستحيلـ ـإذ ـأيـالعرشـجبـكوهاـيـنفسـاجهة، ااعتقاد،ـواجالسـوامجلوسـعليه
أنـجلسـعىـكريـهوـيكونـيـالشالـوأنتـيـالرقـمثاً،ـبلـإذاـكانـالكريـيـ
ـاهـتبعًاـجهةـ ـتتحددـجهة الشالـجبـأنـتكونـأيضًاـيـالشالـلكيـجلسـعليه.ـوهكذا
العرش،ـأهمـكاـترىـأواًـيعرفونـأنـالعرشـيـجهةـالفوق،ـثمـجعلونـجهةـاهـ

تابعةـجهةـالعرشـفهوـيـجهةـالفوقـأنـالعرشـيـجهةـالفوق))).
وقدـرأيناـأنـاإمامـالطحاوَيـقدـنفىـاحدوَدـمطلقًاـعنـاهـتعاى،ـفشملـذلكـ

احَدـالواحدـواحدوُدـوإنـتعّددت،ـكاـمىـبيانه.
ومنـنفىـاحّدـبروايةـمشهورةـعنهـاإمامـاحافظـابنـِحّبان،ـفقامـعليهـمّسمةـ
بلدته،ـوأخرجوهـمنها،ـومنـروىـذلكـموافقًاـهؤاءـامجسمةـأبوـذّرـاهرويـصاحبـ

كتابـ»ذمـالكام،ـفقدـقالـيـكتابهـص278:

)))ـومعرفةـتفاصيلـذلكـونصوصـأخرىـعىـهذاـاأمر،ـيراجعـالكاشفـالصغرـعنـعقائدـابنـ

ـاحّد. ـبمسألة ـأفردتـبحثًاـخاصًا ـفقد تيمية،
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وسألتـحيىـبنـعارـعنـأيـحاتمـبنـحبانـالبستيـقلتـله،ـأرأيته،ـقال:ـكيفـ
مـأره،ـونحنـأخرجناهـمنـسجستان،ـكانـلهـعلمـكبرـومـيكنـلهـكثرـدين،ـقدمـعليناـ

ـاحدـهـفأخرجناهـمنـسجستان«))). فأنكر
وروىـأبوـذرـاهرويـأيضًاـقال:ـ»سمعتـعبدـالصمدـبنـصالحـيقول،ـسمعتـ
بالزندقة،ـ العلمـوالعمل،ـفحكمواـعليهـ النبوةـ أيـيقول:ـأنكرواـعىـابنـحبانـقولهـ
وُهِجـَرـفكتبـفيهـإىـاخليفة،ـفكتبـبقتله.ـوسمعتـغيـرهـيقول:ـلذلكـخرجـإىـ

ـاهـ)2). سمرقند«.
هذهـهيـمنزلةـابنـحبانـعندـهؤاء،ـوابُنـحبانـإمامـكبرـاـيفضـمنـمنزلتهـ
ـابنـ ـفإذاـكان ـللزندقة،ـوليتـشعري، أنـيرويـعنهـواحدـكاهرويـأخبارًاـكهذه،ـوينسبه
حبانـــباعرافـهؤاءـــينفيـاحّد،ـوهمـكانواـيثبتونه،ـفمنـاأوىـبالتشنيعـواهجر،ـ

ـبخلقه؟! ـالذيـيشبهه الذيـينّزهـربهـأم
وقدـأشارـاإمامـالعامةـتاجـالدينـابنـالسبكيـإىـهذهـاحادثةـيـكتابهـامفيدـ
ابنـ الشافعيةـالكرى«ـفقال:ـ»ومنـذلكـقولـبعضـامجسمةـيـأيـحاتمـ »طبقاتـ

ِحّبان:ـمـيكنـلهـكبرـدين،ـنحنـأخرجناهـمنـسجستان؛ـأنهـأنكرـاحَدـه.ـ
ينّزههـعنـ منـ أوـ رَبهـمدودًا،ـ منـجعلـ باإخراج؟ـ أحُقـ منـ فياليتـشعريـ

اجسمية؟«)3).
ومنـأثبتـاحَدـأبوـسعيدـالدارميـامجسمـامشهور،ـفقدـقالـيـكتابهـيـ»الردـ

عىـبرـامريي«:ـ»وادعىـامعارضـأيضًاـأنهـليسـهـحدـواـغايةـواـهاية«)4).
)))ـ»ذمـالكام«ـص278.

ـالسابقـص278. ـامصدر (2(

ـالكرى«ـ)2:ـ3)). )3)ـ»طبقاتـالشافعية

)4)ـ»الردـعىـبرـامريي«ـص23.
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ثمـقال:ـ»قالـأبوـسعيد:ـواهـتعاىـلهـحدـاـيعلمهـأحدـغره،ـواـجوزـأحدـ
أنـيتوهمـحدهـغايةـيـنفسه،ـولكنـنؤمنـباحد،ـونكلـعلمـذلكـإىـاه.ـومكانهـأيضًاـ

حد،ـوهوـعىـعرشهـفوقـسمواته،ـفهذانـحدانـاثنان«))).ـ
ثمـقالـيـصفحةـ24:ـ»فمنـاّدعىـأنهـليسـهـحدـفقدـرَدـالقرآن«.ـاهـ)2).

وهذاـالدارميـهوـالذيـيعتمدـعليهـابنـتيميةـيـتقريرـعقيدتهـالتيـيّدعيـأهاـ
عقيدةـالسلف،ـفتأملـيـقولـهذاـامدعيـكيفـيغايـيـإثباتـاحّدـحتىـجعلهـثابتًاـ
يـالقرآن،ـوُيَكِفرـمنـينفيه؟!ـوقارْنـبينهـوبنـقولـاإمامـأيـجعفرـالطحاويـبنفيـ

احدودـوالنهاياتـوالغايات.
وأماـالغايات:ـفهيـمعـغاية،ـوغايةـاليء:ـمنتهاه،ـوغايتكـأنـتفعلـكذا،ـأي:ـ

هايةـطاقتكـأوـفعلك.ـ
فاهـسبحانهـليسـلهـحدود،ـأي:ـليسـلهـأطرافـونـهاياتـوغايات،ـفكلمةـ

»غايات«ـتأكيدـعىـمعنىـاحدودـوتفصيلـهاـوبيان.
ونفيـاحدودـعنـاهـتعاىـهوـامقطوعـبهـعندـأهلـالسنة،ـخافـًاـللمجسمةـ
وامشبهة،ـالذينـيقولونـبأنـاهـتعاىـمدوٌدـمنـميعـاجهاتـالست،ـوبعضهمـيقولـ

له:ـحٌدـمنـجهةـالتحتـفقط؛ـأنهـجالسـعىـالعرشـأوـمقابلـله.ـ
وجبـنفُيـاحدـعنـاهـتعاى؛ـأنـاهـتعاىـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾،ـوأنهـاـ

شبيهـله،ـوقدـرحـمّققوـأهلـالسنةـبنفيـاحدـعنـاهـتعاى.ـ
وخالفـامجّسمةـفأثبتواـاحد،ـواَدَعواـأنـإثباَتـاحدـرورٌي؛ـأنهـاهـتعاىـ

)))ـ»الردـعىـبرـامريي«ـص23.

ـالسابقـص24. ـامصدر (2(
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عندهمـجالٌسـعىـالعرشـوالعرشـمدوٌد،ـومنـكانـمستقّرًاـعىـيءـمدودـفيجبـ

أنـيكونـمدودًا،ـوقوهمـباطل.
وبعدماـمَرـمنـتقرير،ـنريدـاآنـأنـنبّنـكيفـعالجـابُنـأيـالعزـهذهـالفقرةـمنـ
كامـالطحاوي،ـوأخُصـبالذكرـهذهـالفقرة؛ـأهاـتنفيـــمبارًةـوبصورةـرحٍةـــماـ

ـالذيـيتبعـخطاه. ـابنـتيمية ـالرجلـوماـيزعمه يقولـبهـهذا
ونحنـنعلمـأنـبعضـامتقدمنـقدـيطلقونـلـفظـاحدـعىـاهـتعاىـولكنهمـ
يريدونـبحدـالدليلـكاـفرـاإمامـالبيهقيـعبارةـبنـامباركـامشهورة،ـوبعضهمـيطلقـ
بلفظـ بعضهمـ يريدهـ ماـ باحدـ يريدـ بامخلوقات،ـ تعاىـ اهـ اختاطـ عدمـ ويريدـ احدـ
ـليدلـعىـاجهةـواانفصالـ ـأيضًا ـيطلق ـلفظـامباينة ـاهـتعاىـمتميز،ـولكن ـأن امباينةـمن
باحدودـامعهودة،ـوهوـمرادـامجسمةـوامشبهة،ـولذلكـاـبدـمنـحريرـهذهـاألفاظ.ـ
ـالوقتـنفسهـ ـاإطاقـعىـاهـتعاىـماـدامتـمـتردـيـكتابـواـسنة،ـوي واأوىـعدم
حتملـمعنىـاـيليقـباهـتعاى،ـبلـبعضهاـظاهرـفيمـاـاـيليق،ـفاأوىـكاـقلناـمرارًاـ

اابتعادـعاـمنـشأنهـذلك.
فإذاـكانـاإمامـالطحاويـيّرحـبنفيـاحدودـعنـاهـتعاى،ـوابنـتيميةـيّرحـ

ـالقولن.ـ ـالتوفيقـبنـهذين ـاسمه،ـفكيفـيمكن ـلهـعز بإثباتـاحدود
إنـابنـأيـالعزـاـيُمكنـأنـيزعمـأنـماـقالهـالطحاويـباطٌلـعىـإطاقه،ـماذا؛ـ
ـامسألةـمنـامختلفـ ـوليستـهذه ـأغلبيًا، ـولوـاتفاقًا ـأهُلـاحق، ـامتنـقدـاتفقـعليه أنـهذا
فيهاـبينهم،ـفمجّردـقولـابنـأيـالعزـببطانه،ـفإنهـحكمـعىـنفسهـباخروجـمنـمذهبـ
أهلـاحق،ـوُيبطلـاهدفـالذيـمنـأجلهـكتبـ»شـرحه«ـهذاـعىـ»الطحاوية«،ـوهوـ
ترويجـعقيدةـابنـتيميةـحتـغطاءـمتنـاإمامـالطحاويـبحجةـأنهـيرحهـويوضحه،ـ
فهوـــبواقعـاأمرـــاـيمكنهـإذنـأنـيوافقـعىـماـيقولـبهـالطحاويـمنـنفيـاحدود،ـ

ـالعملـعنده؟ فا
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ـاتبعـيـحلهاـأسلوبًاـ ـالشارحـاجارح،ـوقد ـالتيـوقعـفيهاـهذا هذهـهيـاإشكالية
مـيبتكرهـمنـعندـنفسه،ـبلـقلدـفيهـابنـتيمية،ـفاّدعىـأنـهذهـاألفاظـــأعني:ـاحدودـ
والغاياتـواأركان..إلخـــألفاظـمَملة،ـأي:ـحتملـمعاَيـباطلةـومعاَيـصحيحةـيـ

ـنثبتهاـمطلقًا.ـ ـننفَيهاـمطلقًاـوا ـأن ـاهـتعاى،ـفاـيمكن حّق
حاُيٌلـوتاُعبـ فيهـ أسلوٌبـ الرجل،ـوهوـ هذاـ اتبعهـ الذيـ اأسلوبـ هوـ هذاـ
بالكام،ـولكنهـاـيملكـغرـذلكـيـهذاـامحل،ـفقدـأوقعهـالطحاوُيـهذاـالنصـعىـ

ـباـتقييٍد،ـيـمشكلةـكبرة.ـ نفيـاحدود
فإنـقيل:ـإنـلفظـ»احّد«ـمـَيِرْدـنفُيهـيـكتابـواـيـسنة،ـفيجبـعندهـالتوُقفـ

يـرّده.ـ
ـالزعمـمنهـغرـصحيح؛ـأنـ»احد«:ـهوـوصٌفـللمخلوقـاـللخالق،ـ قلنا:ـهذا
ونحنـإناـعرفناـمفهومـاحّدـمنـمعرفتناـللمخلوق،ـفكيفـيمكنـأنـيقال:ـإنـاحّدـ
ـامشتملـعىـ ـاحّدــ ـتعاىـعىـمعنًىـصحيح،ـوأُيـمعنًىـصحيحـيـنسبة ـله يمكنـنسبُته
ـإثباتـاحدـ ـيرد ـالنقصـــهـتعاى؟!ـسبحانـاه،ـكيفـيفرون؟ـونقولـكذلك:ـم مفهوم
يـكتابـواـسنة،ـوهوـيوهمـــعىـأقلـتقديرـــنقصًاـهـتعاى،ـفاأصلـعدمـإطاقه!ـ

ـإذن؟ ـتطلقونه فلم
وهذاـالقولـيساويـماـإذاـقالـواحدـآخر:ـهلـاهـتعاىـطويٌلـأوـقصر؟ـفهلـ
يمكنـأنـيقولـمنـيؤمنـباهـتعاى:ـالطوُلـوالِقرـمـيردـذكُرماـيـالكتابـوالسنة،ـ

ـنفيهاـعنهـتعاى. ـأتوّقفـي ولذلكـفأنا
الطولـ ُعِرَفـ فهلـ نفسه،ـ يكونـمنـسفهـ امرذول،ـ اجوابـ إنـمنـجيبـهذاـ
ـاهـتعاى،ـوهوـيقولـ ـنفيهاـعن والقرـإاـأهاـمنـصفاتـامخلوق،ـفكيفـنتوّقفـي
واردـيـ ماـهوـ ــونحُوهاـ اآيةـ تكفيـهذهـ أاـ جلـشأنه:ـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾،ـ
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ـامتقَيـلربهـاـ ـاإنسان ـإن ـيـنفيـمثلـتلكـاألفاظـوامعايـعنهـتعاى؟ الكتابـوالسنةــ
يرّددـيـنفيـهذهـاألفاظ،ـويكونـمتبعًاـيـذلكـلِـاـذكرهـاإمامـالطحاويـوَمنـقبلهـ

ـأهلـاحقـميعًا.ـ وبعدـعلاء
ولذلكـقالـابنـأيـالعزـيـ»رحه«:ـ»وأماـاألفاظـالتيـمـيردـنفيهاـواـإثباهاـ

ـاهـ))).ـ ـينظرـيـمقصودـقائلها،ـفإنـكانـمعنىـصحيحاـُقبل«. فاـُتطلقـحتى
ـاإشكالـ ـفنقول: ـقدـيقولـالقائلـمجردـساعه:ـوأينـاإشكالـفيه؟ ـالكام وهذا

ـالنزاعـيـتطبيقها.ـ ـالقاعدةـيـموضع فيه:ـأنهـيذكرـهذه
وذلكـأنـالنزاعـيـأنـاهـتعاىـهلـهوـمدوٌدـأمـا؟ـوليسـالنزاعـيـنفسـلفظـ
»احد«،ـولكنـاللغةـالعربيةـتستعملـهذاـاللفظـيـالتعبرـعنـهذاـامعنى،ـواستعاُلـ
ـبلـنحنـنحكمـعىـامعنىـ ـالقائل، ـاللفظـعىـامعنىـغرـمتوّقفـعىـقصد اللغةـودالة
ـأرادـ ـامستعمل ـلناـدليلـيدلـعىـأن ـإذاـظهر ـإا ـاللغة، ـبهـيـأصل ـامقصود بحسبـماـهو

بهـمعنىـآخر.ـ
ـبمعناهـماـذكرناه،ـ ـنفَيهـمريدين ـالسنة ـاموضعـفإنـلفظـ»احد«ـُيطلقـأهل ويـهذا
واـيريدونـبهـمعنًىـآخر،ـومنـأثبتهـمنـامنّزهةـفاـبدـأنـيبنـماـمراُده،ـأوـيرفـعنـ
ظاهرهـلدليلـمنفصلـآخر،ـوهذاـماـمـيفعلهـامجسمةـإذـأطلقوهـعىـاحدودـوالغاياتـ

والنهايات.ـ
فامشبهةـإذنـُيطلقونـهذاـاللفظـويثبتونهـيـحقـاهـتعاى،ـمريدينـامعنىـنفَسهـ
الذيـنفاهـأهلـالسنة.ـوإاـفلمـيعرضونـعىـأهلـالسنةـيـنفيهمـللحّدـعنـاهـتعاى،ـ
واحالـأنـأهلـالسنةـــاأشاعرةـواماتريديةـومنـوافقهمـــاـيقولـباحادـوجودـاهـ
بوجودـاخلق،ـواـأنـاهـتعاىـحاٌلـيـامخلوقات،ـواـأنهـختلطـهم.ـفمعـامغايرةـ

)))ـ»رحـابنـأيـالعز«ـص239.
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ونفيـاحد،ـاـيصحـااعراضـعليهمـمنـطرفـامشبهةـبأنـيقال:ـإنكمـإذاـنفيتمـاحدـ
ـإنـميزـاهـتعاىـحاصلـ لزمكمـأنـاهـتعاىـغرـمتميزـعنـخلقه،ـأنـأهلـاحقـيقولون:
ـلهـ ـالذيـاـيتوقفـميزهـعنـخلوقاتهـعىـإثباتـالنهايةـواحد،ـأن ـالعّي بحقيقةـوجوده

ـأخرىـاـنعلمـكنهها. حقيقة
إذنـكلـمنـالفريقنـيريدـهذاـاللفظـنفَسـامعنىـالذيـيريُدهـاآخر،ـواـتناُزعـ
ـالدالةـإذنـ ـاآخرون،ـفاـإشكالـمنـجهة بينهمـعىـذلك،ـولذلكـيثبتهـبعضمـوينفيه

ـبعضهم.ـ ـيتومه ـإنـاخافـلفظيـكا ـيقال حتى
فإذاـكانـاأمرـكذلك،ـفكيفـجوزـهذاـالرجلـأنـيتوّقـفـفيسألـعنـمعناه؟!ـ
وهلـُيرادـباحّدـمعنىـغرـامعنىـالذيـقصدهـالطحاوي؟ـوهلـيرادـباحدـــهناـــغرـ

ـاللغةـله؟ ـامفهومـمنـأصلـوضع احد
يـ ُتستعملـ إناـ القاعدةـ هذهـ هنا؛ـأنـ القاعدةـ هذهـ معنىـاستعالـ فاـ إذنـ

ـالتوقف.ـ األفاظـالتيـيشتبهـمعناها،ـواـاشتباَهـهنا،ـفاـيصُح
ـأطلقـالطحاويـنفَيهـ ـَلـا ـتطبيقـالقاعدة ـامعنىـيستحُق ـاللفظـمشتبَه ولوـكانـهذا
هنا،ـولكانـإطاُقهـلنفيهـباـتقييدـغلطًاـمنه،ـوقدـّرحـبعضـامجّسمةـبأنـالطحاويـ
قدـغلطـفعًاـيـإطاقه،ـولكنـأهلـالسنةـيوافـقونـــباـترُددـــيـإطاقـنفيـاحدـ

عنـاهـتعاى.ـ
فامسألةـيـاخافـإذنـليستـمسألةـألفاٍظـمملةـومتملة؛ـكاـيريدـهذاـالرجلـ

أنـيظهرها!ـبلـهيـاختاٌفـبنـمذهبن:ـ
ـالتشبيهـوالتجسيم. ـالشبهـواجسمية،ـوالثاي: ـاهـتعاىـعن ـتنزيه اأول:

ـالقولـ فأصحابـالقولـاأولـاـيتوّقفونـيـنفيـاحّدـعنهـجلـاسمه،ـوأصحاُب
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ـبحسبـاأسلوبـالذيـقّررهـ ـالتعاملـمعه، ـاللفظـوحتارونـيـكيفية الثايـيترمونـهذا

ـالرجل.ـ هذا
ـيتضمنـإثباتـاحّد،ـونفيـإحاطةـ ـاهـتعاى«، ـ»إناـاـنحيطـبحّد واعلمـأنـقولك:
علمكـهذاـاحدـالثابت،ـوأماـقولك:ـ»تعاىـاهـعنـاحدود«،ـفإنهـيتضمنـنفيـمطلقـ
احدـيـنفسه،ـوليسـفقطـنفيـعلمكـباحد،ـواإمامـالطحاويـعرـبالطريقةـالثانيةـاـ

ـاأوى.ـ بالطريقة
ـالطحاويـباأسلوبـاأول،ـ ـتفسرـكلمة ـتبعًاـلشيخهــ ـالعزـفريدــ ـابنـأي وأما

وإليكـماـقاله:
»قالـأبوـداودـالطيالي:ـكانـسفيانـوشعبةـومادـبنـزيدـومادـبنـسلمةـوريكـ
وأبوـعوانة،ـاـُحُدونـواـيشبـهونـواـيمثلون،ـيروونـاحديثـواـيقولون:ـكيف،ـ

ـاهـ))). وإذاـسئلواـقالواـباأثر«.
هذاـماـنقلهـابنـأيـالعزـعنـالسلف،ـوهذاـالكاُمـيدلـراحًةـعىـأهمـكانواـ
ينفونـاحدـواـيتكلمونـبهـمطلقًا،ـوهوـموافقـلكامـالطحاوي،ـولكنـكيفـوّضحـ
ابنـأيـالعزـهذاـالنقل،ـلقدـقالـمبارةـبعدماـمَر:ـ»وسيأيـيـكامـالشيخـ)وقدـأعجزـ
عنـاإحاطةـخلق(ـفُعلمـأنـمراده:ـأنـاهـيتعاىـعنـأنـحيطـأحٌدـبحِده،ـاـأنـامعنىـ

ـاهـ)2). أنهـغرـمتميزـعنـخلقه،ـمنفصلـعنهمـمباينـهم«.
فالروايةـعنـالسلفـنفيـاحد،ـاـنفيـأنـحيطـأحدـبحِده،ـوفرقـبنـاأمرينـ

)))ـ»رحـابنـأيـالعز«ـص240.ـطبعةـأمدـشاكر،ـوانظرـمموعةـالروحـالوافيةـعىـالعقيدةـ

الطحاوية،ـ)):ـ458).
ـالطحاوية،ـ)):ـ459). ـالوافيةـعىـالعقيدة ـالشـروح ـالسابق،ـوانظرـمموعة ـامصدر (2(
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ـإثباتـللحدـ ـفهو ـاخلقـبحده ـنفيـإحاطة ـأما ـنفيـلهـيـنفسهـعنـاه، ـفنفيـاحد ـترى، كا

يـنفسهـه،ـولكنـنفيـعلمـاخلقـبه.ـ
ـأحدـمنـخلقهـ ـإهمـينفونـإحاطة ـأنـنقولـعىـطريقتهـيـتفسرـكامهم: وهلـلنا
بوجهـمشاهتهـللخلق،ـفكاـنقلـعنهمـأهمـ»اـحدون«ـنقلـعنهمـأهمـ»اـيشبهون«،ـ
ـنقلـعنهمـ ـبوجهـماثلتهـخلقه،ـفكا ـأنـحيطـأحدـمنـخلقه ـينفون ـإهم ـنقول ـأن وهلـلنا

»اـحدون«ـنقلـعنهمـ»اـيمثلون«!ـ
فالسلفـقدـنفواـامشاهةـواماثلةـمطلقًا،ـومـينفواـمردـعدمـعلمناـبوجهـالشبهـ
ـالتاثل!ـفلوـقلناـبذلكـلكانـحقيقةـقوهمـإثباتـالتشبيهـوالتمثيل،ـوهوـ أوـعلمناـبوجه
باطلـوكذبـعليهم.ـفكذلكـمنـالكذبـعليهمـأنـيقالـإنـمرادهمـنفيـإحاطةـأحدـ

بحِده.ـ
ـفلمـينفـأحدـمنـأهلـالسنةـ ـاحقيقة، ـباحدـاانفصالـوامباينة،ـاـمرد ـيريد وهو
ـاهـتعاىـمغرـخلقهـمتميزـ ـينفـأحدـمنهمـكذلكـأن ـاهـتعاى،ـوم النافنـللحّد،ـحقيقة
عنهم،ـولكنهمـيقولونـإنهـمتميزـعنهمـاـبحدـوهايةـوغايةـيتميزـهاـعنهم،ـبلـبعنـ
حقيقتهـالتيـاـتوصفـبحدـواـهايةـواـغاية،ـإذـهذهـاأوصافـلأجسامـاممتدةـيـ

اأبعاد.ـواهـليسـكذلك.ـ
فأنتـتراهـفّسـرـالكامـالسابقـالواردـعنـبعضـامتقدمنـباـيوافقـهواه،ـاـباـ
يوافقـاحق،ـواـباـيوافقـدالةـاللغة،ـوعبارتهـتتضّمنـإثباتـاحدـمعـنفيـالعلمـبه،ـ

ـالطحاوي. ـالسلف،ـوبخافـعبارة ـنقلهـعن بخافـماـتم
وقالـابنـأيـالعز:ـ»ومنـامعلومـأنـاحدـيقالـعىـماـينفصلـبهـاليءـويتميزـبهـ
ـامقيمـ ـبنفسه، ـالقائم ـالقيوم ـبلـهو عنـغره،ـواهـتعاىـغرـحالـيـخلقه،ـواـقائمـهم،
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ماـسواه،ـفاحدـهذاـامعنىـاـجوزـأنـيكونـفيهـمنازعةـيـنفسـاأمرـأصًا،ـفإنهـليسـ

ـاهـ.ـ ـالربـونفيـحقيقته)))«. وراءـنفيهـإاـنفيـوجود
ـامرويةـعنـبعضـامتقدمن،ـإنـ ـامذكورانـيـكامه،ـوامباينة فاانفصالـوالتميز
ـيتميزـعنـ ـاهـتعاىـا ـالنهايةـوالغايةـوالطرفـفهيـتشبيهـهـبخلقه،ـودعوىـأن أريدـها
خلوقاتهـإاـبالنهايةـوالطرفـوالغاية،ـوهذاـباطل،ـولذلكـنرىـاإمامـالطحاويـقدـ
رحـبنفيهاـميعًا،ـباـتردد،ـوأماـإنـأريدـهاـميزـاهـتعاىـيـنفسهـعنـالعامـبحيثـاـ
يكونـختلطًاـبهـواـحااً،ـفهذاـأمرـمتفقـعليهـاـيالفـفيهـأحدـمنـأهلـالسنة،ـولكنـ
اأشاعرةـواماتريديةـيقولونـإنـالتايزـامذكورـيكونـبعنـحقيقةـاه،ـاـبإثباتـهايةـ
ـتشبيه.ـوفضًاـعنـذلكـفإنـاحدـوالطرفـ ـفإنـهذا ها،ـواـبإثباتـغايةـوطرفـللذات،
غرـواردينـيـالكتابـوالسنة،ـفاـدلـعليهـهاـأحدـمنـمعانـباطلةـفهوـمرفوض،ـوماـ
كانـمنـمعانـمقبولةـيقبلـوحذرـمنـهذهـاألفاظـأهاـتوهمـأوـتظهرـيـإرادةـالباطلـ

منـامعاي.ـوقدـنبهناـعىـهذاـغرـمرة.
ومنـالواضحـأنـابنـأيـالعزـمـيرحـباـرحـبهـغرهـمنـأنـاحدـهوـطرفـ
اليءـوغايته،ـوهوـحقيقةـاحدـيـاللغة،ـبلـفرـاحدـباـأثبتوهـأجله،ـأعنيـأهمـظنواـ
أنـاهـتعاىـاـيكونـمتميـزًاـعنـغرهـإاـباحد،ـفوضعواـالتميزـمعنىـللحدـبمعنىـ
ـامختلطةـغرـ ـامعنىـيفيدـالتميزـيـاأشياء ـواحقيقةـأنـاحدـهذا ـوالنهاية، الطرفـوالغاية
امتايزةـبأنفسها،ـفيوضعـهاـحدودـوأطرافـلتتايز،ـوأماـاحقائقـامتايزةـبأنفسها،ـكحقيقةـ
واجبـالوجودـامتميزةـعنـحقائقـامخلوقاتـبنفسها،ـفاـيتوقفـميزهاـواـباحدـبمعنىـ
ـيوقعهمـيـالتشبيهـ ـيقولونـبه ـالتنزيه،ـوما ـمتميزة،ـوهذاـهوـحقيقة ـبلـهيـبذاها الطرف،

ـنحذرهمـوغرهمـمنه.ـ ـيعرفوا،ـولذلكـفإننا ـأوـم ـاعرفوا ـيعلموا، ـأوـم علموا

)))ـ»مموعةـالروحـالوافية«،ـرحـابنـأيـالعز،ـ)):ـ459).
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فاحدـالتامـيـامنطقـيوردـفيهـماـبهـحصلـااشراكـوهوـاجنسـالقريب،ـوماـ
بهـحصلـالتايز،ـوهوـالفصل،ـولذلكـفإنـاحّدـيتوقفـعىـبيانـامشركـوامتميزـيـ
ـااشراك،ـواـاشراكـبنـاهـتعاىـوخلوقاته.ـفاـحدـهـتعاىـ امنطق،ـفاـحدـإاـبعد

ـامعنى،ـولكنـلهـحقيقةـاـيعلمهاـإاـهو. هذا
فأنتـتقول:ـاحُدـالناقصـلإنسان:ـهوـالناطق،ـوالتامـمموعـقولك:ـاحيوانـ
الناطق،ـوليسـمردـاحيوان؛ـأنـاحيوانـيشركـفيهـاإنساُنـمعـغرهـمنـاحيوانات،ـ
وأماـماـيفصلهـعنـسائرهاـفقولك:ـالناطق.ـفاحدـالتامـهناـيستلزمـإثباتـااشراك،ـ
ولذلكـفنحنـننفيـاحّدـعنـاهـتعاىـهذاـامعنىـأيضًا.ـواـثبوتـللفصلـإاـبوجودـ
ـالناقص. ـالتعريفـللحد ـيذكرـي ـااشراكـيـاخارجـأيضًا،ـوإنـم ـيستلزم اجنس،ـفهو
وماـنقلهـعنـعبدـاهـبنـامباركـمنـقولهـلـّاـسئل:ـبمـنعرفـربنا؟ـقال:ـبأنهـعىـ

ـبحٍد؟ـقال:ـبحٍد))).ـ العرشـبائٌنـمنـخلقه.ـقيل:
فنقول:

أواً:ـإنـااتفاَقـقدـوقعـبنـأهلـاحقـعىـعبارةـالطحاوي،ـوعبارةـالطحاوّيـ
مشهورٌةـبنـالسلفـأكثرـمنـشهرةـماـقالهـابنـامبارك،ـفضاًـعنـكوهاـمكمةـغرـ
مملةـواضحةـاـحتاجـإىـتفسر،ـواـيعرهاـلبس.ـوقدـأوردناـأنـالسلفـكانواـاـ
حدون،ـفهؤاءـالذينـاـحدونـيوافقونـيـإطلقـعبارهمـالطحاوّي،ـفاأوىـمتابعةـ
لعدةـمعاٍنـكاـسنبن،ـوتقديمهاـعىـ بعبارةـواحدـمنهمـمتملةـ التمسكـ هؤاء،ـاـ

غرهاـمنـامحكاتـالواضحات.ـ
ثانيًا:ـماـقالهـابنـامباركـهنا،ـهوـأصاًـموضُعـإشكالـيـفهمـمعناه،ـفاـالذيـ
يريدهـباحّد،ـإنـأرادـبهـامعنىـالذيـوّضحناهـوقّررناهـوهوـامعنىـالذيـفيهـالنزاع،ـفإنناـ

)))ـ»مموعةـالروحـالوافية«ـ)):ـ459).
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نقول:ـمنـأينـعرفـابنـامباركـهذاـاأمر؟ـوماـدليُلهـعليه،ـوسوفـيرجعـالنزاع،ـولنـ
يستطيعـالقائلـبذلكـاإتيانـبأيـدليلـعىـماـيقولـإاـقولـابنـامبارك،ـوالعقيدةـاـ
ـاخرـغرـمتواترـعنهـواـهوـمكمـ ـأنـهذا تؤخذـمنـقولـواحدـغرـمعصوم،ـخصوصًا
ـاخصمـيرفهـإمالهـ ـإاـأن ـبهـمعنىـصحيحًا، ـأطلقهـمريدًا امعنىـيـنفسه،ـفقدـيكون
ـإليهـمنـاحدـبامعنىـالباطلـ ـينسبونه ـترئةـابنـامباركـما ـمنا ـوهذا إىـمعنىـغرـصحيح.

ـامتقدمن.ـ ـالعلاء كاـرحـبذلكـأعاظم
وإنـقصدـبقول:ـ»بحّد«ـأي:ـبدليل؛ـكاـأشارـإليهـاإمامـالبيهقي،ـفاـحّجةـيـ

كامهـعىـماـيريُدهـابنـأيـالعز.ـ
هذاـمعـأنناـنجزمـأّنـابنـامباركـــمعـعلّوـكعبهـومقامهـــيستحيلـأنـيريدـامعنىـ
الباطل.ـروىـاإمامـالبيهقيـعنـعيـبنـاحسن،ـأنهـقال:ـ»سألتـعبدـاهـبنـامباركـ
ـتقول:ـهوـ ـفإنـاجهمية ـقلت: ـالسابعةـعىـعرشه. ـكيفـنعرفـربنا؟ـقال:ـيـالساء قلت:
هذا.ـقال:ـإناـاـنقولـكاـقالتـاجهمية،ـنقول:ـهوـهو.ـقلت:ـبحّد؟ـقال:ـإيـــواهـــ

ـبنـصالح. بحد.ـلفظـحديثـممد
قالـالشيخـأمدـبنـاحسنـالبيهقي:ـإناـأرادـعبدـاهـباحّد:ـحّدـالسمع،ـوهوـ
أنـخَرـالصادقـورَدـبأنهـعىـالعرشـاستوى،ـفهوـعىـعرشهـكاـأخر،ـوقصدـبذلكـ
تكذيَبـاجهميةـفيمـاـزعمواـأنهـبكّلـمكان،ـوحكايُتهـاأخرىـتدُلـعىـمراده،ـواهـ

أعلم«))).
وروىـالبيهقيـعنـعيـبنـاحسنـبنـشقيق،ـقال:ـ»سمعتـعبدـاهـبنـامبارك،ـ
ـمنـخلقه،ـواـنقولـكاـ ـبائٌن ـفوقـسبعـساوات،ـعىـالعرشـاستوى، ـنعرفـربنا يقول:

قالتـاجهميةـبأنهـهاهنا.ـوأشارـإىـاأرض.ـ

)))ـ»اأساءـوالصفات«،ـبابـماـذكرـيـالساق،ـ)2:ـ336).
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ـمنـنفيـقولـاجهمية،ـ ـبعده ـفّره ـما ـبه ـيريُد ـبائنـمنـخلقه«. ـ» ـقوله: قالـالبيهقي:

اـإثباتـجهةـمنـجانبـآخر،ـيريدـماـأطلقهـالرع«))).
فـتأّملـكيفـأنـاإمامـالبيهقيـــوهوـأعلُمـبمرادـابنـامباركـــبّنـأنهـاـيريدـ
ـيريدـ ـابنـتيميةـومنـتبعه،ـولكنه ـيزعم ـالنهايةـوالطرفـامستلزمـإثباتـاجهَة؛ـكا باحد
بهـحّدـالسمع،ـأي:ـبدليلـالسمعـعرفـناـأنـاهـتعاىـليسـيـكّلـمكان،ـوأنهـماـأرادـ
بالبينونةـاجهةـواحّدـأيضًا،ـبلـمّردـامغايرةـوالتميزـونفَيـقولـاجهميةـبأنـاهـتعاىـ

ـيفنيهم. ـبأن ـإا ـيتميزونـعنه ـيتميزـعنهمـوا ختلطـبامخلوقاتـوا
ثالثًا:ـإنناـنسأل،ـماـالدليلـعىـإطاقـلفظـ»بائن«ـالواردـيـعبارةـابنـامباركـ
عىـاهـتعاى،ـونحنـنعرفـأنهـمـتردـهذهـاللفظةـيـكتابـواـيـسنة،ـفورودـنحوـهذاـ
ـامعصومـ ـفكام ـإاـلكامـمعصوم، اللفظـُيسِقطـأصلـااحتجاجـبكامه،ـأنهـاـحجة
مقبولـأواً،ـثمـبعدـذلكـيكونـتفسرهـوماولةـمعرفةـمراده.ـأماـغرـامعصوم،ـفقبولـ
كامهـيتوقفـعىـمعرفةـصحةـكامهـأواً،ـفاـمـنعلمـأنـمعناهـصحيحـفكيفـنحتجـ

به؟
هذاـمعـأنـ»البينونة«ـقدـُتطلقـأحيانًاـوُيرادـهاـامباينةـبحٍدـوطَرفـوغايةـوهاية،ـ
وقدـُتطَلقـويرادـهاـامغايرُةـاـبطرفـوبحّد،ـوعىـذلكـفاـالذيـيرّجحـهؤاءـملـ

كامـابنـامباركـعىـامعنىـاأولـدونـالثاي،ـأليسـهذاـحُكًاـمضًا؟
رابعًا:ـإنـثبتتـهذهـالعبارُةـعنـابنـامبارك،ـوثبتـإرادُتهـللمعنىـالباطلـللحّد،ـ
معـبعدـذلكـوعدمـوجودـدليلـعليه،ـبلـمعـوجودـالدليلـعىـامعنىـالذيـأرادهـوهوـ
خالفـللمعنىـالذيـيتمسكـامشبهةـبه،ـوذلكـكاـنقلناهـعنـالبيهقي،ـفإنـمّردـكامـ
ابنـامباركـــمعـذلكـالفرضـــمعـخالفةـالكثرينـالذينـنَفُواـاحَدـعنـاهـتعاى،ـومعـ

)))ـ»اأساءـوالصفات«،ـبابـماـذكرـيـالساق،ـ)2:ـ336).
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عدمـورودهاـيـالكتابـوالسنة،ـومعـدالةـالعقلـعىـانتفائهاـعنـاهـتعاى،ـفإنناـاـ

ـامبارك.ـ ـابن ـنقبلـبكام ـأن ُيمكن
خامسًا:ـماـمى،ـنرىـــعىـأقلـتقديرـــأّنـكامـابنـامباركـحتاجـلاستدالـ
ـاحتاَجـلاستدالـ عليهـلعدمـثبوتهـمنـحيثـامعنى،ـولعدمـتسليِمهـمنـعدةـجهات،ـوما
ـامباركـيريدـمعنىـاحدـ ـابن ـننفيـأن ـأنا ـنذكرك عليه،ـكيفـيكونـدليًاـعىـغِره.ـعىـأنا
الذيـيتمسكـبهـامشبهةـوامجسمةـوهوـالنهايةـوالطرفـالذيـنفاهـاإمامـالطحاويـ

وغرهـعنـاهـتعاىـومـيردـيـكتابـواـسنةـواـدّلـعليهـعقلـصحيح.ـ
ـالرواية.ـ ـااحتجاُجـهذه ـالكام فبطلـهذا

وقدـاتبعـابُنـأيـالعزـهذاـاأسلوَبـنفسهـيـمناقشةـعبارةـالطحاويـفياـيتعلقـ
باأركانـواأعضاءـواأدوات،ـفاـنكّررـمناقشتهـفياـقالهـهناك،ـواحقيقة:ـأنـالطحاويـ
ينـفيـهذهـاأمورـنفيًاـمطلقًا،ـوأنـهذاـالرجلـُيثبتهاـولكنـاـيعرفـكيفـيتفّلتـمنـ

ـيعتقد؟ـ ـالطحاويـالرحةـيـخالفةـما عبارة
وقدـيستغربـبعضـالناسـمنـوصفناـهذاـابنـأيـالعز،ـفيظنـلقصورـمعرفتهـ
أنناـننقبـعنـباطنه،ـواـيعرفـأنـكلاتهـتدلـعىـذلك،ـوتكادـتطلقهاـرخةـمدويةـ
لإمامـالطحاوي:ـليتكـياـأهاـاإمامـمـتطلقـالقولـبنفيـاحدـواجهاتـوالغايات...
إلخ،ـفإنكـهذاـتوقعناـيـأحدـأمرينـإماـالتريحـبمخالفتكـفياـتعتقد،ـأوـالقدحـيـ
عبارتكـبأهاـمملةـوالناظرـفيهاـيعلمـمامًاـأهاـغرـمملة،ـولكنـالذيـيدفعناـإىـذلكـ
ـاجلل،ـوذلكـمكانتكـالكبرةـ ـاأمر ـالتريحـبأنناـنخالفكـيـهذا أنناـقدـاـنقوىـعى

ـأمثالنا.ـ ـبينناـوبينكـقدموكـعليناـوعىـمئاتـمن ـامسلمن،ـفإنـقارنوا عند
ولذلكـنسوقـبعضـكلاتـالراحـمنـأتباعـابنـتيميةـــالذينـكثرواـيـهذاـ

ـامقام.ـ ـيـهذا الزمانـأسبابـمعلومةــ
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أماـالشارحـممدـبنـعبدـالعزيزـبنـمانعـفقدـأعلنـأن:ـ»هذهـالكلاتـمملةـ
ـاهـ،ـفلمـيكتفـبجعلهاـمملةـ ـالسنة)))«. ـأهل ـامتعارفةـعند ـاألفاظ مبهمةـوليستـمن
يفيدـأهاـأشدـغموضًاـيـمعناهاـمنـأنـتكونـ بأهاـمبهمة،ـوهوـوصفـ بلـوصفهاـ
مملة،ـثمـقال:ـ»وماـكانـأغنىـاإمامـامصنفـعنـمثلـهذهـالكلاتـامجملةـامومةـ
ـإهاـمدسوسةـعليهـوليستـمنـكامهمـيكنـذلكـعنيـببعيدـإحسانًاـ ـولوـقيل: امخرعة،
قائلهـكائنًاـمنـكان،ـومنـقرأـ فالباطلـمردودـعىـ للظنـهذاـاإمام،ـوعىـكلـحالـ
ترمةـامصنفـالطحاويـاـسياـيـلسانـاميزانـعرفـأنهـمنـأكابرـالعلاء،ـوأعاظمـ
الرجال،ـوهذاـهوـاأمرـالذيـملناـعىـإحسانـالظنـفيهـيـكثيـرـمنـامواضعـالتيـ
فيهاـمالـلناقد)2)«.ـاهـ،ـفهاـهوـيقول:ـإنهـيميلـإىـأنـهذهـاألفاظ،ـيعنيـنفيـاحدودـ
واجهاتـوالغايات...ـإلخ،ـمدسوسةـعىـاإمامـالطحاوي.ـويتمنىـأنـاإمامـمـيكنـ
قدـقاهاـواـنطقـهاـواـأثبتها،ـوماـذلكـإاـأهاـخالفهمـأصاًـعظيًاـمنـأصوهم.ـ
ونحنـبدورناـنحمدـاهـتعاىـعىـأنـوفقـاإمامـالطحاويـللتريحـهاـهذهـالصورةـ

ـلتكونـحجةـعليهم.ـ الواضحة
ولوـتأملناـفياـقررهـابنـبازـيـهذاـاموضع،ـلرأيناـزيادةـتريحـببعضـاأمورـ
التيـذكرناهاـعنهم،ـولكنهـيشركـمعـصحبهـبااعراضـعىـهذهـالعبارةـأيضًا،ـوهذاـ
اأمرـجامعـمشركـبنـميعـراحـالطحاويةـالذينـيتابعونـابنـتيمية،ـيقولـابنـباز:ـ
»قولهـتعاىـعنـاحدودـوالغاياتـواأركانـواأعضاءـواأدواتـواـحيطـبهـاجهاتـ
الستـكسائلـامبتدعات،ـهذاـالكامـفيهـإمال،ـقدـيستغلهـأهلـالتأويلـواإحادـيـ
ـالباريـسبحانهـعنـ ـاهـتنزيه ـبذلكـحجة،ـأنـمرادهـرمه ـاهـوصفاته،ـوليسـهم أساء

ـالطحاوية«ـ)):ـ362). ـالعقيدة ـالوافيةـعى ـالروح )))ـ»مموعة

)2)ـامصدرـالسابقـ)):ـ463(.ـ
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ـفمرادهـ ـأتىـبعبارةـمملةـحتاجـإىـتفصيلـحتىـيزولـااشتباه، ـلكنه ـامخلوقات، مشاهة
باحدود:ـيعنيـالتيـيعلمهاـالبر،ـفهوـسبحانهـاـيعلمـحدودهـإاـهوـسبحانه،ـأنـ

اخلقـاـحيطونـبهـعلًاـكاـقالـعزـوجلـيـسورةـطه:ـ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى﴾ـ]0))[ـومنـقالـمنـالسلفـبإثباتـاحدـيـااستواءـأوـغره،ـ

ـاهـ. ـالعباد)))«. ـيعلمه ـاهـسبحانهـوا ـيعلمه فمرادهـحد
فهاـهوـيرح:ـ

أواً:ـالعبارةـمملة،ـلكـناـاـنرىـفيهاـإمااًـبلـهيـمفصلة،ـمبينةـكمـاـقالـ
الطحاوي،ـولكنـاإمالـيأيـمنـجهةـأهمـاـيقوونـعىـخالفتهاـراحةـفيلجؤونـ

إىـدعوىـاإمال.ـ
ـفراهـحملـنفيـالطحاويـللحدـ ـإاـهو. ـبلـحدود،ـاـيعلمها ثانيًا:ـهـتعاىـحد،
عنـذاتـاه،ـإىـعكسـمرادـالطحاوي،ـفيقولـإنـهـتعاىـحدودًاـلذاته،ـولكنـامنفيـ

ـاحدود.ـ كاـيزعمـإناـهوـعلمناـهذه
ثالثًا:ـيعرفـأنـبعضـامتـقدمنـمنـالسلفـأثبتواـاحدـيـااستواء،ـوقدـسبقـ

الكامـعىـذلك.ـ
واخاصةـأنـهذهـالعبارةـملـاعراضـمنـطرفـابنـبازـأيضًا.ـ

وأماـصالحـبنـفوزانـفقدـقالـعىـالعبارةـنفسها:ـ»هذاـفيهـإمال،ـإنـكانـيريدـ
باحدودـامخلوقة،ـفاهـمنزهـعنـاحدودـواحلولـيـامخلوقات،ـوإنـكانـيريدـاحدودـ
غرـامخلوقةـوهيـجهةـالعلو،ـفهذاـثابتـهـجلـوعاـتعاى،ـفاهـاـينزهـعنـالعلو،ـ

أنهـحق،ـفليسـهذاـمنـبابـاحدودـواـمنـبابـاجهاتـامخلوقة)2)«.ـاهـ.ـ

)))ـ»رحـابنـبازـيـالروحـالوافيةـعىـالعقيدةـالطحاوية«ـ)):ـ463).

)2)ـ»الروحـالوافية«ـ)):ـ44).
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ـالعلو،ـويزعمـأهاـجهةـغرـخلوقة،ـ يفرـاحدـباجهةـوعىـسبيلـاخصوصـجهة
واجهةـامرادةـيـكامهمـاجهةـاحسية،ـالذيـيقابلهاـالتحتـوالسفل،ـوهيـملـالنفيـ
امعلومة،ـ الست،ـوهيـاجهاتـاحسيةـ يتكلمـعنـاجهاتـ الطحاوي،ـأنهـ يـكامـ
فهؤاءـيرحونـبمناقضةـذلك،ـويزعمونـأنـاجهةـغرـخلوقة،ـوأنـامرادـمنـاحدـ

ـاجهة.ـ هو
ـللسببـذاته.ـ ـأيضًا ـإمال ـالعبارةـفيها ـابنـفوزانـمعـصحبهـيـدعوىـأن واشرك
ـالطحاوي:ـ»هناـذكرـ ـالشيخـفقالـتعليقًاـعىـعبارة ـالعزيزـآل وأماـصالحـبنـعبد
هذهـاألفاظـمتابعةـماـجرىـعليهـامتكلمونـيـزمنه،ـوهوـذكرهاـبعدـإثبات،ـفأثبتـ
الصفاتـثمـنفى،ـوقاعدةـأهلـالسنةـواجاعةـالنفيـيكونـمماًـوأنـاإثباتـيكونـ

ـاهـ. ـالسنةـواجاعة)))«. ـأهل ـنوعـخالفةـلطريقة مفصاً.ـففيـقولهـهذا
ثمـقال:ـ»طبعًاـاحدـوالغايةـمتـقاربـيـأنـيكونـلهـحدـينـتهيـإليهـاتصافـهـ
بالصفة...ـثمـقال...ـفهوـسبحانهـاحدودـوالغايات)2)ـالتيـتنتهيـإليهاـصفاتهـكاـقالـ
)تعاىـعن(ـأنـاهـسبحانهـليسـلصفاتهـحدـيعلمهـالبر،ـقالـ)تعاىـعنـاحدود(ـ

ـاهـ.ـ ـامعلومة)3)«. يعنيـامعلومةـ)والغايات(
فهذاـالشارحـيثبتـهـتعاىـحدودًاـيعلمهاـوغاياتـيعلمهاـاهـتعاىـاـنعلمهاـ
نحن،ـوهذاـجريـعىـالطريقةـنفسها،ـولكنهـرحـبااعراض،ـوقالـإنـالطحاويـ
خالفـطريقةـأهلـالسنةـيـاستعالـهذهـامعايـباألفاظـامذكورة،ـمعـأناـبيناـأنـنفيـ
هذهـامعايـأوىـبمذهبـأهلـالسنةـمنـإثباهاـأوـالتوقفـيـشأها،ـماـفيهاـمنـتشبيهـ

)))ـ»الروحـالوافية«ـ)):ـ465).

ـامطبوع،ـولعلها:ـمنزهـعنـاحدودـوالغايات،ـأوـنحوـذلك. )2)ـكذاـي

)3)ـ»الروحـالوافية«ـ)):ـ466).
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وحديدـهـتعاى،ـولعدمـورودهاـأيضًا.ـوكذلكـقالـإنـالطحاويـخالفـطريقةـأهلـ
السنة،ـيعنيـمذهبـابنـتيمية،ـأنـالطحاويـنفىـنفيًاـمفصًا،ـوطريقتهمـأنـيثبتـ
مفصًاـوينفيـمماً!ـكذاـقال،ـوقدـبينتـبطانـهذهـالطريقةـيـكتابـ)نقضـالعقيدةـ

ـفلينظرهـمنـشاء. التدمرية()))
ويكفيـالواحدـأنـيتأملـالقرآنـالكريمـليعرفـأنـاهـتعاىـنفىـنـفياـمفصاـ
تأخذهـ يأكلـوبربـوأنـ اإلهـ يكونـ والوالدـوالصاحبةـوأنـ الولدـ نفىـ فقدـ أيضًا،ـ
سنةـأوـنومـوأنـينسى...ـإلخ،ـفهذاـكلهـنفيـمفصل،ـفاـيسَلمـهؤاءـأنـطريقةـأهلـ
السنةـالنفيـامجملـواإثباتـامفصل.ـبلـالنفيـواإثباتـيكونانـبحسبـاحاجةـإىـ
بيانـالعقيدةـالصحيحة،ـإنـكفىـاإمالـاكتفىـاإنسانـبه،ـوإاـجأـإىـالتفصيل.ـوماـ

ـليسـبقاعدةـمسلمة.ـ ـقاعدة يزعمونه
ـأخطأـيـتفسرـامرادـمنـ)الغايات(ـيـقولـالطحاوي:ـ ـابنـباز ـننبهـعىـأن بقيـأن
»تعاىـاهـعنـاحدودـوالغايات«،ـفحملهاـابنـبازـعىـاحكمة!ـقال:ـ»وأماـالغاياتـ
واأركانـواأعضاءـواأدوات،ـفمـرادهـرمهـاهـتنـزههـعنـمشاهةـامخلوقاتـيـ
حكمتـهـوصفاتهـالذاتيةـمنـالوجهـواليد...ـإلخ)2)«.ـوهذاـمملـباطلـغرـصحيح،ـ
فتفسرـالغاياتـباحكمةـهناـغرـظاهر،ـبلـبعيدـجدًا،ـوتابعهـعىـهذاـاخطأـصالحـبنـ
ـامرادـ ـباطًا،ـفإذاـكان ـأيضًاـفهيـحتملـحقًاـوحتمل ـإمال فوزانـفقال:ـ»والغاياتـفيها
بالغايةـاحكمةـمنـخلقـامخلوقات،ـوأنهـخلقهاـحكمةـفهذاـحق،ـولكنـيقالـحكمةـ
اـيقالـغاية،ـقالـتعاى:ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ـ]الذاريات:ـ56[،ـوإنـ
أريدـبالغايةـاحاجةـإىـامخلوقاتـفنعمـهذاـنفيـصحيح)3)«.ـاهـ،ـفتابعهـيـغلطه،ـ

)))ـصدرـالكتابـعنـدارـالرازي.

)2)ـ»الروحـالوافية«ـ)):ـ463).

)3)ـامصدرـالسابقـ)):ـ464).
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ورفـبناءـعىـذلكـيـاقراحـتصحيحـعبارةـالطحاويـبناءـعىـفهمهـامغلوطـها،ـ
والذيـيبدوـأنهـفهمـمرادـالطحاويـمنـ)الغايات(ـهوـصالحـآلـالشيخـكاـيـالنصـ

ـآنفًاـعنه.ـ الذيـنقلناه
والصحيحـمنـالغايةـهوـماـقررهـرحـأهلـالسنةـمنـاأشاعرةـواماتريديةـوهمـ
أهلـأنـيفهمواـبحقـويعرضواـبحق،ـقالـالشيخـالغنيميـيـرحه:ـ»ـ)تعاىـاه(ـ
تنـزهـ)عن(ـميعـأوصافـامحدثاتـمنـ)احدودـوالغايات(ـأيـاأبعادـالـمحدودةـ
والنهايات)))«.ـاهـ،ـففرـالغايةـبالنهايةـوهوـامرادـمنـاحد،ـولذلكـعطفهـالطحاويـ
عليهـزيادةـتوضيح،ـوقالـأبوـحفصـالغزنويـاهنديـيـرحـالعبارة:ـ»والغايةـعبارةـ

ـاهـ. ـالنهاية)2)«. عن
ـالغايةـ ـاهـ،ـفتأملـكيفـكانـتفسر ـالنهاية)3)«. ـالبابري:ـ»والغايةـعبارةـعن وقال
واضحًاـعندـراحـالعقيدةـالطحاويةـمنـأهلـالسنة،ـوكيفـحادـعنهـمنـرحهاـمنـ
ـبالغاياتـالتيـتفسرهاـ ـالطحاويـفرـاحدود ـاإمام التيمية،ـولذلكـسببـظاهر،ـفإن
النهاياتـكاـهوـواضحـيـهذاـامقام.ـفلمـيبقـمااًـأنـيقولـإنـالنصـمملـحتاجـ
ـللزمهمـ ـاأمرـالواضح، لتفسرـوتوضيح.ـولكنـلوـسلمـالتيميةـمنـراحـالطحاويةـهذا
التريحـبأنـالطحاويـخالفـماـيقررونهـمنـإثباتـاحدودـوالنهاياتـهـتعاى،ـفاـ
ملـللقولـبأنـاللفظـمملـبعدـالتسليمـبذلك،ـولذلكـأمعواـأوـكادواـعىـالقولـبأنـ
الغايةـيرادـهاـاحكمـأوـنحوـذلكـمنـامعايـالبعيدةـعنـهذاـامقام.ـوذلكـليتسنىـهمـ
التهربـمنـنقضـالطحاويـلعقيدهمـيـإثباتـالنهاياتـواحدودـواأبعادـهـتعاىـ

ـالغنيميـعىـالطحاوية«،ـص73. )))ـ»رح

)2)ـ»رحـعقيدةـاإمامـالطحاوي«،ـأبوـحفصـراجـالدينـعمرـبنـإسحاقـالغزنويـاهندي.ـ

ص89.
)3)ـ»رحـالبابري«،ـص76.
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ـاحدـلفظـممل!ـولكنـأنىـهمـإثباتـاإمالـواللفظـواضحـيـنفسه،ـوقدـ بدعوىـأن

ـالنهايات.ـفتأمل.ـ ـبالغاياتـالتيـيعنيـهاـهنا فره
ذكر بعض أقوال السلف ي نفي احد والكيف 

أحببتـهناـأنـأسوقـبعضـاأقوالـالواردةـعنـامتقدمنـيـنفيـالكيفـواحدـ
ـواللبيبـيكفيهـ ـالنقول، ـولواـخوفـالتطويلـلُسـقتـأضعافـهذه ـعنـاهـتعاى، مطلقًا

ـإذاـفهم.ـ القليل
ـ»الوليدـبنـمسلمـقالـسئلـاأوزاعيـ ـالبيهقيـيـالسننـالكرىـعن: روىـاإمام
ومالكـوسفيانـالثوريـوالليثـبنـسعدـعنـهذهـاأحاديثـالتيـجاءتـيـالتشبيهـ
ـكانـسفيانـالثوريـ ـ»قال: ـالطيالي: ـكاـجاءتـباـكيفية«،ـوعنـأيـداود ـأمروها فقالوا:
وشعبةـومادـبنـزيدـومادـبنـسلمةـوريكـوأبوـعوانةـاـحدونـواـيشبهونـواـ

ـاحديثـواـيقولونـكيفـوإذاـسئلواـأجابواـباأثر)))«. يمثلونـيروون
ـاهـاحافظـقال:ـسمعتـأباـممدـ ـأبوـعبد ـالبيهقيـيـالسنن:ـ»أخرنا ـاإمام وقال
أمدـبنـعبدـاهـامزيـيقول:ـحديثـالنـزولـقدـثبتـعنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـمنـوجوهـ
صحيحة،ـووردـيـالتنزيلـماـيصدقه،ـوهوـقولهـتعاى:ـ﴿ى ائ ائ ەئ ەئ﴾ـ
ـوالنزولـوامجيءـصفتانـمنفيتانـعنـاهـتعاىـمنـطريقـاحركةـواانتقال،ـ ]الفجر:ـ22[،
منـحالـإىـحال،ـبلـماـصفتانـمنـصفاتـاهـتعاىـباـتشبيهـجلـاهـتعاىـعاـتقولـ

ـلصفاتهـوامشبهةـهاـعلوًاـكبرًا. امعطلة
ـأشبههـمنـاحديثـ ـوما ـإناـينكرـهذا قلتـوكانـأبوـسليانـاخطايـرمهـاهـيقول:
النزولـالذيـهوـتديـمنـأعىـإىـأسفل،ـ منـيقيسـاأمورـيـذلكـباـيشاهدهـمنـ

ـالليل،ـ)4654). ـالتطوع،ـوقيامـشهرـرمضان،ـبابـالرغيبـيـقيام )))ـماعـأبوابـصاة
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ـنزولـمنـاـتستويـعليهـ ـاأجسامـواأشباحـفأما وانتقالـمنـفوقـإىـحت،ـوهذهـصفة
صفاتـاأجسام،ـفإنـهذهـامعايـغرـمتومةـفيهـوإناـهوـخرـعنـقدرتهـورأفتهـبعبادهـ
وعطفهـعليهمـواستجابتهـدعاءهمـومغفرته،ـهمـيفعلـماـيشاءـاـيتوجهـعىـصفاتهـ

ـاهـ.ـ ـالبصر«. ـالسميع ـليسـكمثلهـيءـوهو ـأفعالهـكمية،ـسبحانه كيفيةـواـعى
قالـابنـقدامةـامقديـيـ»معةـااعتقاد«ـص9:ـ»قالـاإمامـأبوـعبدـاهـأمدـبنـ
ممدـبنـحنبلـريـاهـعنهـيـقولـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ»إنـاهـينزلـإىـساءـالدنيا«ـو»إنـاهـ
القيامة«ـوماـأشبهـهذهـاأحاديثـنؤمنـهاـونصدقـهاـاـكيفـواـمعنىـ يرىـيـ
واـنردـشيـئًاـمنهاـونعلمـأنـماـجاءـبهـالرسولـحقـواـنردـعىـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـواـ

ـباـحدـواـغايةـ﴿ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ  ـنفسه نصفـاهـبأكثرـماـوصفـبه
بهـنفسهـاـنتعدىـذلكـ ]الشورى:ـ))[،ـونقولـكاـقالـونصفهـباـوصفـ ٹ﴾ـ
واـيبلغهـوصفـالواصفنـنؤمنـبالقرآنـكلهـمكمهـومتشاههـواـنزيلـعنهـصفةـمنـ
ـذلكـإاـبتصديقـ ـلشناعةـشنعتـواـنتعدىـالقرآنـواحديثـواـنعلمـكيفـكنه صفاته

ـاهـ. الرسولـملسو هيلع هللا ىلصـوتثبيتـالقرآن)))«.
وجاءـيـعقيدةـاإمامـأمدـروايةـأيـبكرـاخال)2):ـ»وسئلـقبلـموتهـبيومـعنـ
أحاديثـالصفاتـفقال:ـمرـكاـجاءتـويؤمنـهاـواـيردـمنهاـيءـإذاـكانتـبأسانيدـ

ـنفسهـباـحدـواـغايةـ﴿ٺ ٿ ٿٿ  صحاحـواـيوصفـاهـبأكثرـماـوصفـبه
ٿ ٹ ٹ﴾ـومنـتكلمـيـمعناماـابتدع)3)«.ـاهـ.

)))ـ»معةـااعتقادـاهاديـإىـسبيلـالرشاد«،ـأبوـممدـعبدـاهـبنـأمدـبنـقدامةـامقديـت:ـ620،ـ

الدارـالسلفيةـــالكويتـــ406)،ـط)،ـت:ـبدرـبنـعبدـاهـالبدر.
)2)ـص27).

)3)ـالعقيدةـروايةـأيـبكرـاخال،ـأمدـبنـممدـبنـحنبلـالشيبايـأبوـعبدـاهـت:ـ)24،ـدارـقتيبةـ

ــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ــدمشقـــ408)،ـط)،ـت:ـعبدـالعزيزـعزـالدينـالسروان.ـ
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وجاءـيـكتابـرحـاعتقادـأهلـالسنةـلالكائي:ـ»ويـروايةـحنبلـأنهـسئلـعنـ
قوله:ـ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾،ـوقوله:ـ﴿ڀ ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ     ٿ  ٿ﴾،ـ
ـالعرشـباـحدـواـصفةـ ـبالكلـوربناـعى ـبالغيبـوالشهادةـعلمهـميط قال:ـعلمهـعام

ـالساواتـواأرضـبعلمه.ـ وسعـكرسيه
وسئلـممدـبنـجعفرـعنـقولـاهـتعاى:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ـقال:ـمنـ
زعمـأنـاهـاستوىـعىـالعرشـاستواءـخلوقـعىـخلوقـفقدـكفرـومنـاعتقدـأنـاهـ

ـالعرشـاستواءـخالقـعىـخلوقـفهوـمؤمن.ـ استوىـعى

ماحظة:ـ ـ=
ـبعدهـعاـرويـ ـلرىـمقدار ـالدارميـيـردهـعىـبرـامريي، وتأملـيـماـجاءـيـكتابـأيـسعيد ـ
عنـهؤاءـاأكابرـبعينك،ـقالـيـبابـاحدـوالعرش:ـ»قالـأبوـسعيدـوادعىـامعارضـأيضًاـأنهـ
ـالذيـبنىـعليهـجهمـميعـضااتهـواشتقـمنهاـ ـاأصل ليسـهـحدـواـغايةـواـهايةـوهذاـهو

ـالعامن.ـ ـأحدـمن ـإليها ـأنهـسبقـجهًا ـيبلغنا أغلوطاتهـوهيـكلمةـم
فقالـلهـقائلـمنـحاورهـقدـعلمتـمرادكـهاـأهاـاأعجميـوتعنيـأنـاهـاـيءـأنـاخلقـ ـ
كلهمـعلمواـأنهـليسـيءـيقعـعليهـاسمـاليءـإاـولهـحدـوغايةـوصفةـوأنـاـيءـليسـلهـ
ـيوصفـباـحدـواـغايةـوقولكـ ـأبدًاـموصوفـاـمالةـواـيء حدـواـغايةـواـصفةـفاليء

اـحدـلهـيعنيـأنهـاـيء.ـ
ـيتوهمـحدهـغايةـيـنفسهـ ـأن ـأحدـغرهـواـجوزـأحد ـلهـحدـاـيعلمه ـأبوـسعيد:ـواهـتعاى قال ـ
ـأيضًاـحدـوهوـعىـعرشهـفوقـساواتهـفهذانـ ـباحدـويكلـعلمـذلكـإىـاهـومكانه ولكنـيؤمن
ـأبوـسعيدـعثانـ ـالدارميـعىـامرييـاجهميـالعنيد، ـاثنان«ـ]نقضـاإمامـعثانـبنـسعيد حدان
ابنـسعيدـالدارميـت:ـ280هـ،ـمكتبةـالرشدـــالسعوديةـــ8)4)هــ-ـ998)م،ـط)،ـت:ـ

ـاأمعي[. رشيدـبنـحسن
ـاثنن،ـويثبتـالغاية،ـوامكانـهـتعاى،ـوغرـذلكـماـتراهـبعينك،ـوهوـ فهوـيثبتـهـتعاىـحدين ـ
الذيـهشـلهـويبشـابنـتيميةـوأتباعهـالذينـيدعونـمتابعتهمـللسلف،ـفهذاـالدارميـعينةـمنـ

السلفـالذينـيريدون.



ـــ709 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
ـاهـ. ـأنـيقولـإنـاهـاستوىـعىـالعرشـمنـغرـتكييف)))«. والذيـيكفيـيـهذا
وقالـابنـقدامةـيـكـتابـحريمـالنـظرـيـعلمـالكام:ـ»ونعلمـأنـماـجاءـبهـ

ـباـحدـواـغايةـ﴿ٺ  ـنفسه ـبأكثرـماـوصفـبه الرسولـملسو هيلع هللا ىلصـحقـواـيوصفـاهـتعاى
ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾.

فنقولـكاـقالـونصفهـكاـوصفـنفسهـاـنتعدىـذلكـواـنزيلـعنهـصفةـمنـ
ـلشناعةـشنعت.ـ صفاته

نؤمنـهذهـاأحاديثـونقرهاـونمرهاـكاـجاءتـباـكيفـواـمعنىـإىـعىـماـ
وصفـبهـنفسهـتباركـوتعاىـوهوـكاـوصفـنفسهـسميعـبصرـباـحدـواـتقدير.ـ
صفاتهـمنهـوله،ـاـنـتعدىـالقرآنـواحديثـواخرـواـنعلمـكيفـذاكـإاـبتصديقـ

الرسولـملسو هيلع هللا ىلصـوتثبيتـالقرآن)2)«.
وقالـالذهبيـيـتاريخـاإسام:ـ»قالـحنبلـبنـإسحاق:ـقلتـأيـعبدـاه:ـماـ

معنىـقوله:ـ﴿ڦ ڦ﴾ـو﴿ڀ ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ     ٿ  ٿ﴾.ـ
قال:ـعلمهـعلمه.ـ

ـالعرشـباـحدـواـصفة.ـ وسمعتهـيقول:ـربناـتباركـوتعاىـعى

)))ـ»رحـأصولـاعتقادـأهلـالسنةـواجمـاعةـمنـالكتابـوالسنةـوإماعـالصحابة«،ـهبةـاهـبنـ

احسنـبنـمنصورـالالكائيـأبوـالقاسمـت:ـ8)4،ـ)3:ـ402(،ـدارـطيبةـــالرياضـــ402)،ـ
ت:ـد.ـأمدـسعدـمدان.

ـالكتبـ ـامقديـت:ـ620هـ،ـص39،ـعام ـموفقـالدينـابنـقدامة ـ»حريمـالنظرـيـكتبـالكام«، (2(

ـ0)4)هــ-ـ990)م،ـط)،ـت:ـعبدـالرمنـبنـممدـسعيدـدمشقية.ـ ـالرياضــ ــالسعوديةــ
الكتاب،ـوهوـرسالةـ تعليقًاـعىـهذاـ لناـ أنـ ابنـقدامةـلطيف،ـمقبول،ـعىـ الكامـمنـ وهذاـ ـ

ـالصواب. ـامقديـحد ـابنـقدامة ـنبنـفيهاـماـجاوزـفيه ـاحجم، صغرة
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قلت:ـمعنىـقولهـباـصفةـأيـباـكيفيةـواـوصف)))«.

ويـامراسيلـأيـداودـالسجستاي)2):ـ»حدثناـأمدـبنـإبراهيمـحدثناـأمدـبنـ
نرـقال:ـسألتـسفيانـبنـعيينةـقلت:ـياـأباـممدـأريدـأسألكـقال:ـاـتسألـقلت:ـ
إذاـمـأسألكـفمنـأسألـقال:ـسلـقلت:ـماـتقولـيـهذهـاأحاديثـالتيـرويتـنحوـ
ـأمروهاـ ـيذكرهـيـاأسواق؟ـفقال: ـيعجبـمن ـاهـيضحكـأو القلوبـبنـأصبعنـوأن

كاـجاءتـباـكيف)3)«.ـاهـ.ـ
ـأبوـسفيانـ ـقال:ـحدثناـحيىـبنـمعنـقال: ـالعباسـبنـممد، قالـالدواي:ـ»حدثنا
امعمريـثقة،ـوهوـممدـبنـميد.ـقال:ـوأبوـسفيانـطريفـبنـشهابـبري،ـويـموضعـ
ـنافعـ ـبن آخر:ـطريفـبنـشهابـالسعديـوأبوـسفيان،ـروىـعنه:ـريك.ـقال:ـوطلحة
أبوـسفيانـصاحبـاأعمش،ـويـموضعـآخر:ـأبوـسفيانـالذيـروىـعنهـاأعمشـ
ـياـ ـفقال: ـبنـعديـسألـوكيعًا، ـقال:ـوسمعتـحيىـيقول:ـشهدتـزكريا ـبنـنافع. طلحة
ـالقدمن،ـونحوهاـفقالـ ـيعنيـمثل:ـحديثـالكري،ـموضع ـاأحاديث، أباـسفيانـهذه
وكيع:ـأدركناـإساعيلـبنـأيـخالد،ـوسفيان،ـومسعرًاـحدثونـهذهـاأحاديث،ـواـ
يفرونـبيء.ـسمعتـعبدـاهـبنـأمدـبنـحنبل،ـقال:ـسمعتـأيـيقول:ـأبوـسفيانـ

ـبنـحيى،ـسمعـمنه:ـشعبة)4)«. طلحة

ـالذهبيـت:ـ ـبنـعثان ـبنـأمد )))ـ»تاريخـاإسامـووفياتـامشاهرـواأعام«،ـشمسـالدينـممد

748هـ،ـ)8):ـ87(،ـدارـالكتابـالعريـــلبنان:ـبروتـــ407)هــ-ـ987)م،ـط)،ـت:ـد.ـ
ـتدمرى. ـالسام عمرـعبد

)2)ـص2)).

)3)ـ»امراسيل«،ـسليانـبنـاأشعثـالسجستايـأبوـداودـت:ـ275،ـمؤسسةـالرسالةـــبروتـــ

408)،ـط)،ـت:ـشعيبـاأرناؤوط.
)4)ـ»الكنىـواأساء«،ـأبوـبرـممدـبنـأمدـبنـمادـالدوايـت:ـ0)3هـ،ـ)2:ـ620(،ـدارـابنـ

حزمـــبروت:ـلبنانـــ)42)ـهــ-ـ2000م،ـط)،ـت:ـأبوـقتيبةـنظرـممدـالفارياي.
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ـقالـسمعتـَأباـ ـبنـُمَمٍد ـ»القاِسُم ـالرمذيـيـاجامعـالصحيحـعن: وروىـاإمام
ِبيهاـأَحِدكْمـ هريرةـيقول:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـإَنـاهـَيْقبُلـالَصدقَةـويأُخُذهاـبَيمينِِهـفُرَ
كمـاـُيَرِيـأحدكمـُمْهَرُهـحتىـأنـالُلْقمَةـلَتصُرـِمْثَلـُأُحٍدـوَتْصِديُقـذلكـيـِكَتاِبـاهـ
عـزـوجلـ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ـ]التوبة:ـ04)[ـ

و﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ]البقرة:ـ276[«.
قالـأبوـعيَسى:ـهذاـَحِديٌثـَحَسٌنـَصحيٌحـوقدـُرِوَيـعنـعائَشَةـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ

نحوـهذا.ـ
ـالِرواياِتـمنـ ـُيْشبُِهـهذاـمن ـاحديثـوما ـالِعلِمـيـهذا ـأْهِل ـواِحٍدـمن ـقالـغْرُ وقد

ـالُدْنيا.ـ ـالَساِء ـالَرِبـَتباَرَكـوَتعاَىـُكَلـلْيَلٍةـإى الِصفاِتـوُنزوِل
ـُيَتَوَهُمـواـُيقاُلـَكيَفـَهَكذاـُرِوَيـ ـالِرواياُتـيـهذاـوُيْؤَمُنـهاـوا ـَتْثُبُت ـقد قالوا:
عنـمالٍِكـوُسْفياَنـبنـُعَيْينَةـوَعبِدـاهـبنـامَباَرِكـأَهُمـقالواـيـهذهـاأَحاِديِثـأِمُروهاـ

بَاـَكْيٍف.ـ
ـالُسنَِةـواجَاَعة.ـ ـالِعْلِمـمنـَأْهِل وَهَكذاـَقْوُلـَأْهِل

وأَماـاجَْهمَيُةـفأْنَكَرْتـهذهـالِرواياِتـوقاُلواـهذاـَتْشبيٌهـوقدـَذَكَرـاهـعزـوجلـيـ
. ـالَيَدـوالَسْمَعـوالَبَرَ ـَموِضٍعـمنـِكتابِه غْرِ

ـأْهُلـالِعْلِمـوقالواـإَِنـاهَـ ـماـَفَرَ وهاـعىـغْرِ فتأَوَلْتـاجَْهمَيُةـهذهـاآياِتـفَفَرُ
مـَيُلْقـآَدَمـبيده.ـوقاُلوا:ـإَِنـَمْعنَىـالَيِدـهاهناـالُقَوُة.

وقالـإسحاقـبنـإبراهيمـإناـَيُكوُنـالَتْشبِيُهـإذاـقالـَيٌدـَكَيٍدـأوـِمْثُلـَيٍدـأوـَسْمٌعـ
كَسْمٍعـأوـِمْثُلـَسْمٍعـفإذاـقالـَسْمٌعـكَسْمٍعـأوـِمْثُلـَسْمٍعـفَهَذاـالَتْشبيُهـوَأَماـإذاـقالـكاـ
ـواـيقولـَكـْيَفـواـيقولـِمْثـُلـَسْمٍعـواـكَسْمٍعـفَهذاـ قالـاهـَتعاَىـَيٌدـوَسْمٌعـوَبَرٌ

ِكتابِه:ـ﴿ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ  َتعاَىـيـ َتْشبيًهاـوهوـكاـقالـاهـ َيكوُنـ اـ
ٹ﴾.
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ويـخترـاأحكامـمستخرجـالطويـعىـجامعـالتـرمذي،ـ»عنـأيـهريرةـ
قالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيومًاـإنـاهـيقبلـالصدقةـواـيقبلـمنهاـإاـالطيبـويأخذهاـبيمينهـ
فربيهاـلصاحبهاـكمـاـيريـالرجلـمهرةـأوـفصيله)))ـحتىـإنـاللقمةـلتصرـمثلـأحدـ
ـيقالـهذاـ وتصديقـذلكـيـكتابـاهـ﴿ڎ ڈ﴾ـوقولهـ﴿ۇ ۇ﴾،
حسنـصحيح،ـوقدـرويـعنـعائشةـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـنحوـهذا،ـوقدـقالـغرـواحدـمنـ
أهلـالعلمـيـهذاـاحديثـوفياـيشبهـهذاـمنـالرواياتـمنـالصدقاتـونزولـالربـ
تباركـوتعاىـكلـليلةـإىـالساءـالدنياـقالواـقدـثبتتـالرواياتـفيهاـونؤمنـهاـواـنتهمـ
ـاهـ ـبنـعيينةـوعبد ـيقالـكيف،ـهكذاـرويـعنـمالكـبنـأنسـريـاهـعنهـوسفيان وا
ابنـامباركـأهمـقالواـيـهذهـاأحاديث:ـأمروهاـباـكيف،ـوهكذاـقولـأهلـالعلمـمنـ

ـاهـ. ـالسنةـواجاعة)2)«. أهل
ويـ»مقااتـاإسامين«ـلإمامـاأشعري:ـ»فقالتـامجسمة:ـلهـيدانـورجانـ

ـاجوارحـوااعضاء.ـ ووجهـوعينانـوجنبـيذهبونـإى
وقالـأصحابـاحديث:ـلسناـنقولـيـذلكـإاـماـقالهـاهـعزـوجلـأوـجاءتـ

بهـالروايةـمنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـفنقول:ـوجهـباـكيفـويدانـوعينانـباـكيف)3)«.ـاهـ.
ـاماتريدي:ـ»فإنـقيل:ـكيفـيرى؟ ويـكتابـالتوحيدـأيـمنصور

قيل:ـباـكيفـإذـالكيفيةـتكونـلذىـصورةـبلـيرىـباـوصفـقيـامـوقعودـ

)))ـالرمذيـيـ»سننه«، أبوابـالزكاة،ـبابـماـجاءـيـفضلـالصدقة،ـ)622(،ـ)3:ـ)4).

)2)ـ»خترـاأحكامـمستخرجـالطويـعىـجامعـالرمذي«،ـأيـعيـاحسنـبنـعيـبنـنرـالطويـ

ت:ـ2)3هـ،ـ)3:ـ265(،ـمكتبةـالغرباءـاأثريةـــامدينةـامنورةـــالسعوديةـــ5)4)هـ،ـط)،ـ
ت:ـأنيسـبنـأمدـبنـطاهرـاأندونوي.

)3)ـ»مقااتـاإساميـنـواختافـامصلن«،ـعيـبنـإساعيلـاأشعريـأبوـاحسنـت:ـ324،ـ

)):ـ7)2(ـدارـإحياءـالراثـالعريـــبروت،ـط3،ـت:ـهلموتـرير.
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وإتكاءـوتعلقـوإتصالـوانفصالـومقابلةـومدابرةـوقصرـوطويلـونورـوظلمةـوساكنـ
ـالعقلـلتعاليهـ ـيقدره ـأو ـالوهم ومتحركـوماسـومباينـوخارجـوداخلـواـمعنىـيأخذه

عنـذلك)))«.ـاهـ.
قالـاإمامـالبيهقيـيـااعتقادـواهدايةـإىـسبيلـالرشاد:ـ»ويـاجملةـجبـأنـ
يعلمـأنـاستواءـاهـسبحانهـوتعاىـليسـباستواءـاعتدالـعنـاعوجاجـواـاستقرارـيـ
ـكاـأخرـباـكيفـباـأينـبائنـمنـ ـمستوـعىـعرشه ـلكنه ـمنـخلقه مكانـواـماسةـليء
ميعـخلقهـوأنـإتيانهـليسـبإتيانـمنـمكانـإىـمكانـوأنـميئهـليسـبحركةـوأنـنزولهـ
ليسـبنقلةـوأنـنفسهـليسـبجسمـوأنـوجههـليسـبصورةـوأنـيدهـليستـبجارحةـوأنـ
ـالتكييفـفقدـ ـالتوقيفـفقلناـهاـونفيناـعنها ـأوصافـجاءـها ـليستـبحدقةـوإناـهذه عينه
قال:ـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾ـوقال:ـ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـ]اإخاص:ـ4[ـ

وقال:ـ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ـ]مريم:ـ65[)2)«.ـاهـ.
ـالعنري،ـ ـزكريا ـأبوـعبدـاهـاحافظ،ـقال:ـسمعتـأبا قالـاإمامـالبيهقي:ـ»وأخرنا
ـيقول:ـدخلتـيومًاـعىـ ـإبراهيم، ـيقول:ـسمعتـإسحاقـبن ـالعباس، يقول:ـسمعتـأبا
طاهرـبنـعبدـاهـبنـطاهر،ـوعندهـمنصورـبنـطلحة،ـفقالـي:ـياـأباـيعقوب،ـإنـاهـ
ـالشيخ،ـماـدعاكـإىـأنـ ـأهكـعنـهذا ـأم ـفقالـطاهر: ـتؤمنـبه؟ ـفقلتـله: ـليلة؟ ينزلـكل
تسألهـعنـمثلـهذا؟ـقالـإسحاق:ـفقلتـله:ـإذاـأنتـمـتؤمنـأنـلكـربًاـيفعلـماـيشاء،ـ
لستـحتاجـأنـتسألني.ـقلت:ـفقدـبنـإسحاقـبنـإبراهيمـاحنظيـيـهذهـاحكايةـأنـ

ـاإسكندرية،ـص85،ـت:ـ ـاجامعاتـامريةــ ـاماتريديـت:ـ333،ـدار )))ـ»التوحيد«،ـأبوـمنصور

د.ـفتحـاهـخليف.
)2)ـ»ااعتقادـواهدايةـإىـسبيلـالرشادـعىـمذهبـالسلفـوأصحابـاحديث«،ـأمدـبنـاحسنـ

البيهقيـت:ـ458،ـص7))،ـدارـاآفاقـاجديدةـــبروتـــ)40)،ـط)،ـت:ـأمدـعصامـ
الكاتب.
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النزولـعندهـمنـصفاتـالفعل،ـثمـإنهـكانـجعلهـنزواًـباـكيف،ـويـذلكـدالةـعىـ

ـاهـ.ـ ـاانتقالـوالزوال)))«. أنهـكانـاـيعتقدـفيه
وروىـابنـعبدـالرـيـالتمهيدـ)7:ـ47)-49)(ـعن:ـ»ابنـاجارودـقال:ـحدثناـ
سحنونـبنـمنصورـقال:ـقلت:ـأمدـبنـحنبلـينزلـربناـتباركـوتعاىـكلـليلةـحنـ
يبقىـثلثـالليلـاآخرـإىـالسمـاءـالدنياـأليسـتقولـهذهـاأحاديثـويرىـأهلـاجنةـ
رهمـوبحديثـاـتقبحواـالوجوهـفإنـاهـخلقـآدمـعىـصورتهـواشتكتـالنارـإىـرهاـ
حتىـيضعـاهـفيهاـقدمهـوأنـموسىـعليهـالسامـلطمـملكـاموتـصلواتـاهـعليهـ
أوـ مبتدعـ إاـ يدعهـ إسحاق:ـكلـهذاـصحيحـواـ وقالـ أمد:ـكلـهذاـصحيحـ قالـ

ضعيفـالرأي.ـ
ـأشبههاـ ـامسألةـوما ـالفقهـواأثرـيـهذه ـأهلـالسنةـوأئمة ـالذيـعليه ـأبوـعمر: قال
اإيانـباـجاءـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـفيها،ـوالتصديقـبذلكـوتركـالتحديدـوالكيفية،ـيـيءـ

منه.ـ
ـالوردـقال:ـ ـبن ـاهـبنـجعفر ـالقاسمـقال:ـحدثناـعبد ـالقاسمـخلفـبن ـأبو أخرنا
حدثناـأمدـبنـإسحاقـقال:ـحدثناـأبوـداودـقال:ـحدثناـأمدـبنـإبراهيمـعنـأمدـبنـ
نرـأنهـسألـسفيانـبنـعيـينةـقال:ـحديثـعبدـاهـإنـاهـعزـوجلـجعلـالساءـعىـ
أصبعـوحديثـإنـقلوبـبنيـآدمـبنـأصبعنـمنـأصابعـالرمنـوإنـاهـيعجبـأوـ
ـليلة،ـونحوـهذهـ ـالدنياـكل ـإىـالساء ـينزل يضحكـمنـيذكرهـيـاأسواقـوأنهـعزـوجل

ـاأحاديثـنروهاـونقرـهاـكاـجاءتـباـكيف.ـ اأحاديثـفقال:ـهذه
ـقال:ـحدثنيـ ـاحسنـبنـممدـقال:ـسمعتـاهيثمـبنـخارجة قالـأبوـداودـوحدثنا
الوليدـبنـمسلمـقال:ـسألتـاأوزاعيـوسفيانـالثـوريـومالكـبنـأنسـوالليثـبنـ

)))ـيـ»اأساءـوالصفات«،ـبابـماـذكرـيـالساق،ـ)952(،ـ)2:ـ376).
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سعدـعنـهذهـاأحاديثـالتيـجاءتـيـالصفاتـفقالواـأمروهاـكاـجاءتـباـكيفـ
وذكرـعباسـالدوريـقالـسمعتـحيىـبنـمعنـيقولـشهدتـزكرياـبنـعديـسألـ
وكيعـابنـاجراحـفقالـياـأباـسفيانـهذهـاأحاديثـيعنيـمثلـالكريـموضعـالقدمنـ
ـاأحاديثـ ـأدركتـإساعيلـبنـأيـخالدـوسفيانـومسعراـحدثونـهذه ونحوـهذاـفقال

ـاهـ. واـيفرونـشيئا)))«.
قال الطحاوي: )واأركان واأعضاء واأدوات(

أي:ـتعاىـاهـكذلكـعنـاأركانـواأعضاءـواأدوات.ـ
ـكاـيـ»القاموس«ــ:ـاجانبـاأقوى،ـوقالـالفيومي:ـ اأركان:ـمعـركن،ـوالركنــ

ـاليء:ـأجزاءـماهيته.ـ ـاليء:ـجانبهـواجمع:ـأركان،ـفأركان ركن
وأماـاأعضاء،ـفقالـالفروزآباديـيـ»القاموس«:ـ»الُعْضُوـأوـالِعْضو:ـكلـحمـ
ـالتجزئةـوالتفريقـكالَعْضو،ـفاأعضاء:ـجزءـاليءـكاأركان«. ـوالتعضية: وافرـبعظمه،

قالـيـ»القاموس«:ـ»والُرْكُنـــبالضمــ:ـاجانُِبـااْقوى«.ـاهـ.
وقالـالفيوميـيـ»امصباحـامنر«:ـ»وركنـاليء:ـجانُبه،ـواجمع:ـأركان؛ـمثلـ
ـاأركانـعليها.ـ ـاليء:ـأجزاءـماهيته،ـوالروط:ـماـتوقفـصحة قفلـوأقفال،ـفأركان

اهـ.
ـــوبالضمـوالكر:ـكُلـَحٍْمـ ـ»الُعْضو ـقالـيـ»القاموس«: ـفقد ـمعنىـ»العضو وأما

ـاهـ. ـالَتْجِزَئُة،ـوالَتْفريُق،ـكالَعْضِو«. ـبَعْظِمِه.ـوالَتْعضيُة: وافٍِر

ـالنمريـ ـالر ـاهـبنـعبد ـامعايـواأسـانيد«،ـأبوـعمرـيوسفـبنـعبد ـاموطأـمن )))ـ»التمهيدـلـاـي

ـامغربـــ387)،ـت:ـمصطفىـبنـأمدـ ــ ـاأوقافـوالشؤونـاإسامية ت:ـ463،ـوزارةـعموم
ـالكبرـالبكري. العلويـ،ـممدـعبد
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وقالـالفيوميـيـ»امصباحـامنر«:ـ»والعضة:ـالقطعةـمنـاليء،ـواجزءـمنه،ـ
وامهاـواوـمـحذوفةـواأصل:ـعضوة،ـواجمع:ـعضونـعىـغرـقياس،ـمثلـسنن،ـ
والعضو:ـكلـعظمـوافرـمنـاجسد،ـقالهـيـ»خترـالعن«،ـوضمـالعنـأشهرـمنـ

ـاهـ. ـأعضاء. ـبالتشديد:ـجعلتها ـأعضاء،ـوعَضيتـالذبيحة كرها،ـواجمع:
ـبنـالفاعلـوامفعولـ ـأدوات،ـوهيـاآلة،ـواآلة:ـواسطة وأماـ»اأداة«ـفجمعها:
ليمكنـفعله.ـفالفاعلـباآلةـيتوقفـفعُلهـعليها،ـفهوـحتاجـإليها،ـوهيـإماـأنـتكونـ
جزءًاـمنـالفاعل،ـأوـغَره.ـوعىـااحتالن،ـيلزمـترُكبـاهـتعاىـوتوُقفـفعلهـعىـ

ـامعاي. غره،ـواحتياجهـلركبه.ـواهـسبحانهـمنّزهـومتعاٍلـعنـكلـهذه
وقالـالفروزآباديـيـبابـاإداوة:ـواأداُة:ـاآلـُةـج:ـأَدواٌت.اهـ،ـوكذاـقالـ

الفيوميـيـ»مصباحه«.
فهذاـماـيتعلقـبامعايـاللغويةـهذهـاألفاظـالثاثة،ـوأنتـترىـأنـميَعهاـيدورـ

ـاجزءـللذاتـوالتبعيضـها.ـ عىـمعنىـواحدـهو:
واإمامـالطحاويـقدـنفىـميعـهذهـاألفاظـمنـحيثـماـتدلـعليهـمنـامعايـ
امذكورة،ـإذنـتعرفـمنـهذاـأنـأهلـالسنةـينفونـأنـيكونـاهـتعاىـمركبًاـمنـأعضاٍءـ

ـامجسمة.ـ وأجزاٍءـوآات،ـكاـيتوّهم
وعامةـامجسمة:ـأهمـيثبتونـاليدـمثاًـهـتعاى،ـواـينفونـكوَهاـجارحًةـأوـ
عضوًاـأوـعينًا)))،ـويتعّللونـبأنـنفيـاأعضاءـواأدواتـمـيردـاـيـكتابـواـيـسنة،ـ
ـنفَيـصفاتـثابتةـهـتعاىـ ـأنـنفيـاأدواتـواأعضاءـواأركانـيستلزم ـالناَس وُيومون

ـالتجسيم.ـ ـبذلكـالقولـعىـفضائحهمـيـاعتقاد ـيتسرون عىـزعمهم،
ونحنـنرىـهاهناـأنـاإماَمـالطحاويـقدـنفىـمطلقًاـاأعضاءـواأركانـواأدوات،ـ

)))ـاـمعنى،ـأنـمنـأهلـالسنةـمنـأثبتـاليدـمعنى،ـاـعينًاـوجزأ.
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ـومـ ـمنه، ـأوـجزٌء ـله، ـأوـهيـركٌن ـله، ـهيـعضٌو ـإنـهـتعاىـيدًا ـيُقل: ـوم ـيتوّقفـيـذلك، وم
ـاحشويةـاعراضـعىـ ـالذيـيبعثـهؤاء ـفا ـتليقـبذاته، ـإنـهـتعاىـأركانًا يقلـمطلقًا:
عبارتهـويقولواـإنـهذاـالنفيـيوهمـنفيـصفاتـثابتةـهـتعاى،ـوأيـصفةـمنـالصفاتـ
الثابتةـهـثابتةـلهـعىـسبيلـاأركانـواأعضاءـواأدوات!ـإاـماـيثبتونهـيـعقيدهمـ
منـأنـاليدـونحوهاـهيـكذلك،ـولواـذلكـالفهمـمنهمـلـاـتسنىـهمـااعراضـعىـ

الطحاويـيـعبارتهـهذه.
ـوالغاياتـبمعنىـاحدودـ ــ ـوالغايات« ـ»تعاىـعنـاحدود قالـالطحاويـفياـسبق:
ـبعضهـ ـاألفاظـيُدم ـوهناـقال:ـ»اأركانـواأعضاءـواأدوات«،ـوكُلـهذه والنهاياتــ
ـالطحاوُيـيـ ـبه ـالذيـالتزم ـامنايـللبيان ـلكيـُيبعدـاإماَل بعضًاـويزيدـيـتفصيلـامراد،
ـالتعبَرـ ـإذاـحاول ـاحجَة ـامخالَف ـالواهم،ـويلزم ـالباطلـعنـوهم ـامعنى ـفيبعد أولـمتنه،
عنـالباطلـبلفظـآخر،ـفاستوعبـالطحاوُيـأكثرـاألفاظـلكيـيقطعـالطريقـعليهم،ـ

ـاإمامـقدـنفاهاـُمسبقًا. حتىـلوـحاولـأُيـإنسانـأنـيعّرـعنهاـبألفاظـختلفة،ـيكون
ونفُيـاأعضاءـواأركانـعنـاهـتعاىـازٌمـمنـلوازمـنفيـالتشبيهـوالتمثـيلـ
والتجسيمـعنهـجلـشأنه،ـفليسـكمثلهـيء،ـولوـكانـلهـأعضاءـوأركان،ـلكانـمثلهـ
ـباـ ـأجزائه ـإى ـأشياءـعديدة،ـوامرّكبـمتاٌج أشياءـكثرة،ـولكانـمركبًاـكامخلوقاتـمن
شك،ـواهـتعاىـليسـمتاجًا؛ـأنهـلوـكانـمتاجًاـلكانـمكَنـالوجود،ـفيحتاجـإىـغِرهـ

يـالوجود،ـفاـيكونـإهًا.ـ
وقدـأمعـأهُلـاحّقـعىـنفيـاأعضاءـواأركانـواأجـزاءـعنـاهـتعاى،ـومـ
يالفـيـذلكـأحدـمنهم،ـولكنـامجّسمةـوامشبهةـأثبتواـذلكـخالفنـللحّقـوأهله،ـ
ـيشاهدونهـمنـامخلوقات،ـ ـاهـتعاىـعىـما ـإاـقياُس ـأيـدليلـيعتمدونـعليه وليسـهم

ـالطحاوي.ـ ـالبرـفقدـكفر؛ـكاـرح ـاهـتعاىـبمعنىـمنـمعاي ومنـشبه
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ـاهـتعاىـومعنًىـ ـاألفاظـحتملـمعنًىـصحيحًاـيـحّق ـادعىـأنـهذه ـأيـالعز وابُن

ـاهـ))). ـللمحّقـوامبطل«. ـاألفاظـامجملةـعرضٌة باطاًـكعادته،ـفقال:ـ»وكُلـهذه
فجعلـهذهـاألفاظـمَملة،ـخافًاـلِـاـنّصـعليهـالطحاويـــماـذكرناـيـأولـ

رحناـهذاـــأنهـُيبّنـواـُجملـيـهذاـامتن.ـ
ثمـإنـاإمالـــالذيـيريدهـابُنـأيـالعزـهناـــهو:ـاإماُلـامقابلـللبيان،ـوهوـ

ـالطحاويـمنـأنهـيبنـالعقيدةـواـجملها.ـ خاُفـماـذكره
الطحاويـمنـحيثـهي،ـكاـذكرناه،ـفهيـتتضمنـنفيـ فاـإشكاَلـيـعبارةـ
اأدواتـواأعضاءـواأركانـنفيًاـمطلقًاـعنـاهـتعاى،ـولكنـابنـأيـالعزـومنـشايعـ
منـامجسمة،ـلـّاـكانواـيعتقدونـأنـهـتعاىـأعضاًءـوأركانًا،ـاستشكلواـهذهـالعبارة،ـ

واَدَعواـأنـإطاَقـالنفيـاـيصح.ـ
ـوجزٌءـهـ ـركٌنـوعضٌو ـُيثبتونـاليدـهـتعاىـيعتقدونـأها ـأهمـعندما وحقيقةـاأمر:
تعاى،ـوالطحاوُيـينفيـذلكـمطلقًا،ـفهذاـهوـاإشكالـالذيـيواجهونهـيـرحـهذهـ
ـامقابلـللبيانـيـعبارته.ـ ـاإمال ـاّدعاُء ـيثبتون!ـواحلـعندهم: ـينفي،ـوهم العبارة:ـهو
ـأنـعبارتهـمبّينةـاـمَملة،ـولكنهمـمّسمةـومشّبهة،ـولذلكـإذاـرجعتـ واحقيقة:
إىـسائرـروحهمـوتعليقاهمـعىـهذهـالعقيدة،ـتراهمـتسوُدـوجوُههمـيـحلـهذهـ
العبارة،ـوكُلهمـيتمنىـلوـأنـالطحاويـماـقاها،ـواحمُدـهـربـالعامن،ـعىـأنـقّيضـ

ـللناس. ـيبّينه ـالدينـمن هذا
وأجلـأهمـيثبتونـهـتعاىـأعضاًءـوأركانًاـوأدواٍتـتراهمـيقسمونـصفاتهـإىـ

قسمن:ـ

)))ـ»رحـابنـأيـالعز«ـصـ243.
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ـيسمونهـ»صفاتـمعان«؛ـكالقدرةـوالعلم. اأول:

والثاي:ـيسمونهـ»صفاتـأعيان«،ـويمثلونـعليهـباليدـوالوجه،ـفالوجهـوالعنـ
عندهمـأعيان.

واأعيان:ـماـحّيـزهـبنفسهـغرـتابعـيـحيزهـلغره،ـوأماـ»صفةـامعنى«؛ـفإهمـ
يريدونـهاـماـتقومـبالذات،ـفصفاُتـاأعيانـعندهم:ـهيـحقيقُةـاأركانـواأعضاءـ

واأدوات.ـ
وقدـبينتـذلكـبتفصيلـيـكتابـ»الكاشفـالصغرـعنـعقائدـابنـتيمية«،ـفهوـ
ـالعرـكابنـعثيمنـ ـواتبعهـعىـذلكـمنـقّلدهـيـهذا ـالتقسيمـالشنيع، أولـمنـّرحـهذا

وغره.ـ
قالـابنـتيمية:ـ»الوجهـالثالثـوالستونـأنـيقالـإنـالصحابةـوالتابعنـوسائرـ
سلفـاأمةـوأئمتـهاـوأئمةـأهلـاحديثـوالفقهاءـوالصوفيةـوامتكلمةـالصفاتيةـمنـ
الكابيةـوالكراميةـواأشعريةـوغرهمـمنـطوائـفـامتكلمنـمنـامرجئةـوالشيعةـ
وغرهمـيـإثباتـهذهـالصفاتـاخبـريةـوبقيةـالصفاتيةـالنفاةـلـهاـيـالصفاتـالتيـ
يسموهاـالصفاتـالعقليةـكاحياةـوالعلمـوالقدرةـلكنـمنـهؤاءـالصفاتيةـمنـجعلـ
تلكـالصفاتـاخريةـصفاتـمعنويةـأيضًاـقائمةـباموصوفـمثلـهذهـوإناـيفرقـبينهاـ
افراقـالطريقـالتيـبهـعلمتـفتلكـعلمتـمعـاخرـالصادقـبالعقلـوهذهـمـتعرفـ

إاـباخر.ـ
وأما السلف واأئمة وأهل احديث وأئمة الفقهاء والصوفية وطوائف من أهل 
الكام فا يقولون إن هذه من جنس تلك،ـاـيسموهاـأيضًاـصفاتـخريةـأنـمنـ
الصفاتـامعنويةـماـاـيعلمـإاـباخرـأيضًاـفليسـهذاـميزًاـهاـعندهمـومنهمـمنـيقولـ

ـبالعقلـأيضًا. هذهـمعلومة
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ـأنـاموجوداتـ ـفيقالـمنـامعلوم ـكانتـصفاتـعينيةـومعنوية وعىـالقولنـسواء
يـحقناـإماـأجسامـكالوجهـواليدـوإماـأعراضـكالعلمـوالقدرةـفإذاـكانـأهلـاإثباتـ
ـيكنـيـ ـالعلمـوالقدرةـثابتـهـعىـخافـماـهوـثباتـللمخلوقـوإنـم متفقنـعىـأن
ـالصفاتـإناـنثبتهاـعىـ ذلكـنفيًاـحقيقتهـواـمثياًـلهـبامخلوقـفكذلكـإذاـقالواـيـهذه
خافـماـهوـثابتـللخلقـأوـاـفرقـبنـثبوتـماـهوـعرضـفيناـمعـكونهـغرـماثلـ

لأعراضـوبنـماـهوـجسمـفيناـمعـكونهـغرـماثلـلأجسام)))«.ـاهـ.
يثبتـابنـتيميةـهناـأنـاليدـوالوجهـونحوماـليستـمنـجنسـصفاتـامعاي،ـ
وجنسـصفاتـامعايـأهاـمعانـقائمةـبالذاتـكالقدرةـوالعلمـواحياة،ـبلـهيـمنـغرـ
ـعينية،ـوعينيةـمنسوبةـللعن،ـوهيـالذاتـيـمقابلـ ـكاـترىـبأها جنسـامعاي،ـوعَرـعنها
امعنى،ـفاأشياءـإماـمعانـوإماـأعيان،ـكاـهوـمعلوم،ـوهذاـهوـاجنسـالذيـتقعـاليدـ
والوجهـونحوماـحتهـعندـابنـتيميةـغرهـمنـامتقدمنـوامتأخرين،ـهوـيسميهمـسلفًا،ـ
ولكناـنحددهمـأكثرـونقول:ـإهمـطائـفةـمنـالذينـسلفواـوتقدمواـيـالوجودـعلينا،ـ

ـتيميةـوصحبه. ـابن ـالذينـيرتضيهم ـيقولونـبمذهبـالتجسيمـوالتشبيه،ـوهم وكانوا
نعمـإنهـيقولـمعـأهاـأعيانـإاـأهاـخالفةـأعيانناـوأعيانـأعضائناـوجوارحنا،ـ
ـنفيهـ ـامعنىـامقصود ـأعيانًا،ـوهو ـيثبتونـكونـهذه ـأهم ـفامراد ـليسـملـخافـهنا، وهذا
ـالطحاويـيـنفيـاأركانـواادواتـواأعضاء.ـفإثباهمـذلكـخالفةـرحةـ منـعبارة
أخرىـلعقيدةـالطحاوي،ـبعدـكوهاخالفةـرحةـللقرآنـوالسنةـيـتنزيهـاهـتعاىـعنـ

مشاهةـامخلوقات.

ـالعباسـ ـاحرايـأبو ـتيمية ـبن ـاحليم ـأمدـعبد ـالكامية«، ـتلبيسـاجهميةـيـتأسيسـبدعهم )))ـ»بيان

ت:ـ728،ـ)):ـ75(ـمطبعةـاحكومةـــمكةـامكرمةـــ392)،ـط)،ـت:ـممدـبنـعبدـالرمنـ
ابنـقاسم.
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ـبالتثنيةـمـيعرفـاستعالهـ ـاليدين ـالواسطية:ـ»وأيضًاـفلفظ وقالـهراسـيـرحه
إاـيـاليدـاحقيقية...ـإىـأنـقال...ـوكيفـيتأتىـملـاليدـعىـالقدرةـأوـالنعمةـمعـماـ
وردـمنـإثباتـالكفـواأصابعـواليمنـوالشالـوالقبضـوالبسطـوغرـذلكـماـاـ
يكونـإاـلليدـاحقيقية...ـوقال...ـترىـلوـمـيكنـهـيدانـعىـاحقيقةـهلـكانـحسنـ

ـاهـ.ـ ـالتعبرـببسطـاليدين)))«. هذا
ـواحقيقةـيـاستعالـهؤاءـهيـاحقيقةـ ـتبسطـوتقبض، فهوـيتكلمـعنـيدـحقيقية
ـاللغويـالشائع.ـوهيـامستعملةـيـاأعضاءـواأركانـكاـ امتعارفـعليهاـيـااستعال
هوـظاهر،ـبغضـالنظرـعنـمادهاـوكنهها،ـفقدـتكونـمنـخشبـأوـمنـحمـودمـأوـمنـ
حديد،ـأوـغرـذلكـماـاـيطرـعىـبالناـواـنعرفه،ـفاجامعـبنـذلكـكلهـكوهاـبعضًاـ
منـالذات،ـوعينًاـمنـاأعيان،ـوآلةـهاـيفعلـالفاعل.ـوهذهـامعايـهيـامنفيةـيـكامـ

ـامثبتةـيـكامـهؤاء.ـ الطحاوي،ـوهي
وأماـابنـعثيمنـفقدـأطلقـعليهاـصفاتـذاتيةـخرية،ـقال:ـ»الصفاتـالذاتية،ـ
كاحياةـوالقدرةـوالعلمـوماـأشبهـذلك،ـوتنقسمـإىـذاتيةـمعنوية،ـوذاتيةـخرية،ـوهيـ
ـالعلاءـذاتيةـخرية،ـ ـيسميها ـفهذه ـأبعاضـلناـوأجزاءـكاليدـوالوجهـوالعن، التيـمساها
ذاتيةـأهاـاـتنفصلـومـيزلـاهـواـيزالـمتصفًاـها،ـخريةـأهاـمتلقاةـباخر،ـفالعقلـ
اـيدلـعىـذلكـلواـأّنـاهـأخرناـأنـلهـيدًاـماـعلمناـبذلك...ـهذاـنقولـيـمثلـهذهـ
الصفاتـاليدـوالوجهـوماـأشبههاـأهاـذاتيةـخبيةـواـنقولـأجزاءـوأبعاضـبلـنتحاشىـ
هذاـاللفظ،ـلكنـمساهاـلناـأجزاءـوأبعاض،ـأنـاجزءـوالبعضـماـجازـانفصالهـعنـ

ـاهـ.ـ الكل)2)«.

ـالواسطية«،ـممدـخليلـهراس،ـص68-67. ـالعقيدة )))ـ»رح

ـابنـعثيمنـ)):ـ87). ـالواسطية«، ـالعقيدة )2)ـ»امحاراتـالسنيةـيـرح
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وكامهـواضحـظاهر،ـفهيـمنـالصفاتـاأعيان،ـومفهومهاـأنـهاـأجزاءـمنـ
الذات،ـوهمـيتحاشونـإطاقـاللفظـعليهاـفقط،ـأنـلفظـاجزءـوالبعضـيـاللغة!!ـ
بحسبـماـيزعمونـماـجازـانفصالهـعنـالذات،ـهذاـيقولونـإنـمسمـاهاـبالنسبةـلناـ
أجزاءـوأبعاض،ـإاـأهاـبالنسبةـهـتعاىـاـتنفصلـعنهاـواـتتجزأـوهوـدائًاـمتصفـ

ها.ـ
قالـالعثيمن:ـ»العنـمنـصفاتـاهـتعاى،ـوأيـالصفات؟ـمنـالصفاتـالذاتيةـ
اخرية،ـالذاتيةـأنهـمـيزلـواـيزالـمتصفًاـها،ـخريةـأنـمساهاـبالنسبةـإليناـأجزاءـ
وأبعاض،ـفالعنـبعضـمنـالوجه،ـوالوجهـبعضـمنـاجسم،ـكلنهاـبالنسبةـهـاـجوزـ
أنـنقول:ـإهاـبعضـمنـاه،ـأنهـسبقـأنـلناـأنـهذاـاللفظـمـيرد،ـوأنهـيقتيـالتجزئةـ

يـاخالق)))«.ـاهـ.
فعدمـاإطاقـعندهمـمسألةـلفظية،ـوخوفًاـمنـأنـيتوهمـمتوهمـانفصالـيدـاهـ
ـاليدـ ـانفصال،ـفلوـنفيتـاانفصالـعن ـامعنىـباـجزئـةـوا ـامعنىـهو تعاىـعنه،ـولكن
ـاللفظـ والوجهـعندهمـمعـإطاقـالبعضـواجزء،ـاـيبقىـهمـعليكـاعراضـإاـأنـهذا

مـيرد،ـفامسألةـلفظيةـكاـترى.
باأركانـ الطحاويـ ينـفيهـاإمامـ الذيـ امعنىـ يثبتونهـعيـنـ الذيـ امعنىـ إذنـ

واأعضاءـواأدوات.ـ
ومنـهناـيظهرـالسببـالذيـمنـأجلهـيالفـراحـالطحاويةـاإمامـالطحاويـ

يـهذاـاموضعـلكلـذيـبصرة.ـ

)))ـ»امحاراتـالسنية«ـ)):ـ265).
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قال الطحاوي: )ا حويه اجهات الست كسائر امبتدعات(

اجهات:ـمعـجهة.ـ
قالـابنـفارسـيـ»معجمـامقايـيس«:ـ»الواوـواجيمـواهاءـأصلـواحدـيدلـ
عىـمقابلةـليء،ـوالوجه:ـمستقبلـكلـيء،ـيقال:ـوجهـالرجلـوغره،ـوربمـاـعرـ
عنـالذاتـبالوجه..ـوواجهتـفانًا:ـجعلُتـوجهيـتلقاءـوجهه….ـوالِوجهة:ـكلـ

ـاهـ. موضعـاستقبلته«.
اجانُِب،ـ ـ:ـ والكرـ بالضمـ ــ ْجـُهـ »والِوُ »القاموس«:ـ الفروزآباديـيـ وقالـ

والناِحَيُة«.ـاهــ
وقال:ـ»واِجَهُةـــبالكرـوالضمــ:ـالناِحيُة،ـكالَوْجِهـوالِوْجَهـِة،ـبالكر،ـج:ـ

ـاهـ. ِجهاٌت«.
وقالـالفيوميـيـ»امصباح«:ـ»والوجه:ـمستقبِلـكلـيء،ـورباـعرـبالوجهـعنـ
ـاستقبلَتـوجههـبوجهك،ـووَجهتـاليء:ـجعلتهـعىـجهةـ ـإذا ـواجهته: ـويقال: الذات،
ـمثلـالوجه،ـوقيل:ـ ـقيل: ــ ـبكرـالواو ــ ـإليها،ـوالِوجهة ـفتوّجه ـإىـالقبلة واحدة،ـووَجهته
ـاهـ. ـمثلـِعَدة،ـوهوـأحسنـالقومـوجهًا«. كلـمكانـاستقبلَته،ـوحذفـالواوـفيقال:ـجهة،
ـباـحّد.ـ فاجهات:ـمعـجهة،ـواجهة:ـمقِصدـاليءـمنـحركته،ـواـتتصورـحركٌة
واجهاتـبالنسبةـلإنسانـسٌت؛ـأنهـمكنـأنـيتحّركـيـستـجهات،ـهذهـ

ـأنـتتحركـفيها. ـيمكن ـاحيواناتـكَلها ـاجهاتـاحيوانية؛ـأن يسموها
ـإليهاـ ـ»السُت«،ـصفةـللجهات،ـوذلك؛ـأنـاجهاتـوالنواحيـالتيـيتوجه فقوله:
اإنسانـيـحركتهـهيـسٌت،ـتابعةـحركته،ـوهذهـاجهاتـهيـاأمامـواخلفـوالفوقـ

والتحتـواليمنـوالشال.ـ
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فاحاصلـمنـكامـاإمامـالطحاويـرمهـاهـتعاى:ـأنـاهـاـيقال:ـإنهـيـأيـ

جهةـمنـاجهاتـالست.
ـالذيـ ـامتحرك هناكـجهاتـليستـحيوانية،ـتسمىـجهاتـطبيعية،ـوهيـمقصُد
هوـغرـاحيوانـمنـحركته،ـاأحجارـمثًاـليستـحيوانًاـتتحّركـباجاهنـفقطـبفعلـ

ـالفوقـوالتحت،ـإذاـملتـاحجرـينزلـحتـوحده.ـ اجاذبية،ـوما:
ليسـيـالكونـيءـغرـاحيواناتـواجادات،ـواجهاتـالسُتـشملتـهذهـ

ـامخلوقات.ـ ـإذنـليسـكيءـمن امخلوقاتـكلها،ـفاهـتعاى
ـفهيـاجهاتـالست؛ـأنـاحيوانـيمكنـأنـيتحركـبإرادتهـ ـاجهاتـاحيوانية وأما

إىـميعـاجهاتـبخافـاجادات.
واهـتعاىـمنزهـعنـميعـهذهـاجهات،ـوقدـكذبـمنـقال:ـإنـاهـتعاىـيـجهةـ
الفوق،ـمّدعيًاـأّنـالفوقـأرفـاجهات،ـوأنـاهـتعاىـجبـأنـيكونـفوق!ـفاـيوجدـ
تفضيلـجهةـعىـجهةـيـنفسـاأمر،ـوقوله:ـإنـالفوقـأرفـاجهات،ـمغالطةـبّينة،ـ
فاـميزةـللفوقـعىـالتحت،ـإاـباـينشأـعنـكٍلـمنهاـمنـوظائَف،ـفاـيكونـالتفضيُلـ
إذًاـإضاٌيـواعتباري،ـولكنـاـاعتبارـ أنُفسها،ـبلـلغرما،ـفالتفضيُلـ هاـمنـحيثـ
واـنسبةـبنـاهـتعاىـوبنـخلوقاته،ـحتىـنقول:ـإنهـتعاىـتكونـجهةـالفوقـبالنسبةـ
إليهـأفضلـمنـجهةـالتحت؛ـأنـهذاـيتضمنـأنـاهـتعاىـيكتسبـكااًـمنـغرهـمنـ

ـباطلـمال. ـأمٌر امخلوقات،ـوهذا
فالقولـإذن:ـإنـاهـيـجهةـالفوق،ـقولـباطٌلـخالفـللعقلـوالنقل.ـ

واهـتعاىـموجوٌدـاـيـمكان،ـفامكانـأصًاـخلوقـمنـخلوقاتـاهـتعاى،ـ
فكيفـينحرـاهـتعاىـأوـيتحددـبمكانـهوـَخَلـَقه؟ـواـيوجدـمكاٌنـغرـخلوق،ـأوـ

مكانـعدمٌي؛ـكاـتوهمـبعضـامجسمة،ـفقال:ـإنـاهـتعاىـموجودـيـمكاٍنـعدمي.
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ـقالـبأنـاهـتعاىـيـيءـخلوق،ـ ـإذا ـإليه ـأنـينفكـمنـاإلزاماتـالتيـتتوجه يريد:
فقالـبمكانـغرـموجود،ـوجعلـاهـتعاىـفيه،ـواّدعىـأنـذلكـكاٌلـهـتعاى،ـوغفلـ
عنـأنـالعدمـالذاّيـاـيكونـكااًـهـتعاى،ـإاـإذاـنفىـنقصًا،ـوقولهـبامكانـالعدميـاـ
يرتبـعليهـأُيـنفيـلنقص،ـواـيرتبـعليهـكاٌلـائقـباهـتعاىـبلـهوـتشبيٌهـمض،ـ

كاـاـيفى.ـ
ـالعامـأجزاءـ ـاموجودةـيـهذا ـامخلوقاتــ ـأي: ـامبتدعاتــ يعنيـأنـكلـيءـمن
منه،ـفهوـيـجهةـولهـجهة،ـوأماـاهـتعاىـفلاـكانـليسـكمثلهـيء،ـفهوـــجّلـشأنهـــ

موجودـباـجهةـواـناحية.
وهذاـالكـامـُيفهمـمنهـأنـاهـتعاىـاـجوزـأنـيكونـيـجهةـواـيـجهات،ـ
واإمامـالطحاوُيـيرُدـعىـكلـمنـالقائليـنـبوحدةـالوجود،ـوالقائليـنـبالتجسيمـ

وكونـاهـتعاىـعىـالعرشـقاعدًا.ـ
ـيكونـعىـالعرشـمستقّرًاـجالسًاـقاعدًاـكاـشاءـ ـلوـكانـيـجهةـفإنه ـاهـتعاى فإن
ـيكونـيـجهٍةـمنـاجهات،ـوهوـ ـامجسمة،ـوهذاـفهو ـأراد،ـعىـحدـقول ـالتي وبالكيفية

ـبعَضـخلوقاته.ـ ـيكونـقدـشاَبَه هذا
وأماـلوـكانـيـميعـاجهات،ـفإنهـيكونـحاّاـيـالعامـويؤديـإىـالقولـبوحدةـ

الوجود،ـوهوـقولـباطل.ـ
واإمامـالطحاويـــكاـترىـــقدـرَدـبكامهـالسابقـعىـكاـهاتنـالطائفتن،ـ
وذلك؛ـأنهـقدـنفىـالكوَنـيـاجهاتـالست،ـوهذاـشامٌلـللكونـيـجهةـمنـاجهاتـ

ـاجهاتـالست. السّت،ـوللكونـيـسائر
ونحنـإذـوصلناـإىـهذاـاحّدـنحبـأنـنذكركـبقولـاإمامـالطحاويـامارـآنفًا:ـ
»ومنـوصفـاهـتعاىـبمعنىـمنـمعايـالبرـفقدـكفر«،ـفهذهـالعبارُةـكانتـعامةـأوـ
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مطلقة،ـوإنهـاآنـقدـوّضحـماـهيـامعايـالثابتةـللبرـالتيـاـجوزـأحٍدـأنـُيثبتهاـهـ
تعاى،ـوالتيـمنـأثبتهاـهـتعاىـفقدـنصـاإمامـالطحاويـعىـأنهـكافر،ـوهذهـامعايـ

هي:ـاجهةـواحد،ـأوـاحدود،ـواأعضاء.ـ
وتنبهـإىـقوله:ـ»إنـمنـأثبتـهـتعاىـهذهـامعاَي،ـفقدـكفر«،ـفقدـرّتبـاحكمـ
بالتكفرـعىـمّردـإثباتـهذهـامعاي،ـومـيرّتبـاحكمـعىـإطاقـهذاـااسم،ـوُيفَهمـ
ـامعايـ ـُيردـهذه ـفهوـكافر،ـومنـأطلقهـوم ـامعاَي ـأنـمنـأطلقـااسمـوأرادـهذه منـذلك:

ـالعظيم.ـ ـامعايـفإنهـكافرـباهـتعاى فاـجزمـبكفره،ـوأماـمنـمـُيطلقهـولكنهـأرادـهذه
هذاـهوـامفهومـمنـكامـاإمامـأيـجعفرـالطحاويـرمهـاهـتعاى.ـ

فاحالةـالوحيدةـالتيـحتملـالتفصيلـعنده،ـهيـمنـأطلقـاللفظـومـيُكنـهناكـ
دليلـعىـإرادتهـهذهـامعاي،ـفهذاـماـاحكُمـفيه،ـهلـيكفرـأوـا؟ـ

الظاهرـــواهـتعاىـأعلمــ:ـأنهـإذاـكانـامتبادُرـمنـاللفظـهذهـامعاي،ـومـتوجدـ
ـيُكنـكذلك،ـفإنهـ ـإذاـم ـالظاهر،ـفإنهـكافر،ـوأما ـاللفظـعنـهذا ـامتكّلمـلترَف قرينةـمن
اـيكفر،ـبلـيبتدعـويفسق؛ـأنهـأطلقـعىـاهـتعاىـلفظًاـمومًاـللنقصـوغَرـواردـيـ

الريعةـامطهرة،ـومـيدلـعىـإرادتهـنفيـهذاـالنقصـعنـاهـتعاى.
ـالطحاوي:ـ)ا حويه اجهات الست كسائر امبتدعات(؛ـ ـاإمام ثمـاحظـماـقاله
فإناـنقولـبناًءـعىـذلك:ـالعرشـوهوـأعظمـامبَتَدعاتـيـجهة،ـوكُلـجزءـيـالعرشـ
يـجهٍةـمنـاجزءـاآخر.ـمركزـاأرضـيـجهة:ـالعلُوـماـيقابلـامحيط،ـوامركزـيقابلـ

ـالطحاوي:ـاـحويهـجهةـواـجهات. السفل،ـفمعنىـكام
ـفوقـ ـالنقطة ـالتحتـبالنسبةـجميعـالكون،ـهلـهذه ومركزـاأرضـيكونـيـجهة

يء؟ـا،ـبلـهيـحتـكلـيء،ـإذنـيـجهةـواحدة.ـ
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ـبالساواتـواأرض؟ـوهوـفوقـكلـيء،ـليسـفوقهـيء...ـ العرشـأليسـميطًا

ـبالنسبةـماـحته. ـأيضًا فوقيةـجهةـوحيزـومكان،ـفهوـيـجهة
ماـبنـامركزـوالعرشـتتناوبهـاجهاتـالست،ـإذنـكُلـماـهوـمنـامبتدعاتـيـ
جهةـأوـجهات،ـواهـسبحانهـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾،ـاـيـجهةـواـيـجهات،ـفاـ

ـامبتدعات. ـاجهاتـالستـكسائر حويه
فاإمامـالطحاويـاـيريدـأنـيثبتـحّدًاـثابتًاـهـتعاى،ـوينفيـعلمناـبكيفيته،ـكاـ
ـقال:ـ»تعاىـاهـعنـاحدود«:ـسواءـ ـأنه ـبدليل ـينفيـأصلـاحدود ـإّنه ـبل ـامجسمة، يزعمه
أكانتـ»الـ«ـجنسيةـأمـاستغراقيةـأمـأيـمعنىـمنـامعايـفهيـتنفيـكلـاحدود،ـواـ
ـلناـعاقةـ ـيكون ـأن ـالتيـنعرفها؛ـأنهـاـجوز ـاحدود ـبمعنى: ـيقال:ـ»الـ«ـعهدية ـأن جوز

ـبهـعهد. ـاه؛ـليكونـلنا مسبقًةـمع
ـالعبارة:ـ ـابنـبازـيـتعليقهـعىـهذه قال

»قوله:ـتعاىـعنـاحدودـواأركانـوالغاياتـواأعضاء:ـ
هذاـكامـفيهـإمال)))،ـقدـيستغلهـأهُلـالتأويلـواإحادـيـأساءـاهـوصفاته،ـ
وليسـهمـيـذلكـحجة)2)؛ـأنـمرادهـــرمهـاهـــتنـزيهـالباريـسبحانهـعنـمشاهةـ

)))ـقوله:ـفيهـإمال.ـأي:ـحتاجـإىـبيان،ـأي:ـاـنستطيعـأنـنعترهـعقيدة،ـأي:ـأنـاإمامـالطحاويـ

ـالذيـ ـالكامـاـإمالـفيه؛ـأنـالكام ـأنـهذا ـإىـالناسـأمرًاـمماً،ـوظنّهـعقيدة.ـواحقيقة: وّجه
ـإذنـيستحيلـأنـيكونـ ـابتناءـعملـعليه،ـوبالتايـاـتبنىـعليهـعقيدة، ـالذيـاـجوز ـإمال:ـهو فيه
ماـذكرهـاإمامـالطحاويـمماً؛ـأنهـلوـكانـمماًـَلـاـجازـلهـأنـيعتقدـبه؛ـأنـامجملـحتملـ

ـامجمُلـعقيدة.ـ ـالكام ـالباطل،ـكاـاـجوزـأنـيكون احقـكاـحتمل
ـامتن،ـمنـقوله:ـ»هذاـذكرـ ـالطحاويـيـبدايةـهذا ـاإمام ـنّصـعليه ـأواً،ـوثانيًاـهذاـيالفـما هذا ـ

بيانـعقيدة...«،ـوالبيانـمقابلـاإمال.
ـالتأويلـواإحاد. ـأهل ـيستغله )2)ـوذلك؛ـأنهـكامـمملـحتملـاحقـوالباطل،ـفقد
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الـمخلوقات،ـلكنهـأتىـبعبارةـمَملةـحتاجـإىـتفصيلـحتىـيزولـااشتـباُه،ـفمراُدهـ
ـإاـهو)2)؛ـأنـاخلقـ ـفهوـسبحانهـاـيعلمـحدوَده ـالبر)))، ـالتيـيعلمها ـيعني: باحدود

اـحيطونـبهـعلًا)3)،ـكاـقالـعزـوجّلـيـسورةـطه:ـ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې   ى ى﴾ـ]0))[)4)،ـومنـقالـمنـالسلفـبإثباتـاحّدـيـااستواءـأوـغره،ـ

ـاهـ.ـ ـالعباد«)5). ـيعلمه ـاهـسبحانهـوا ـيعلمه فمراده:ـحٌد

)))ـأي:ـهـحدودـولكنـاـيعلمهاـالبر،ـوهيـثابتةـيـحقـاه.ـ

لوـكانـهناكـحدودـثابتةـيـحقـاه،ـهلـكانـيسوغـمثلـاإمامـالطحاويـأنـيطلقـهذهـالعبارةـ ـ
ـيطلقـ ـأن ـله ـيسوغ ـأنـاهـسبحانهـمنّزهـعنـمطلقـاحّد ـالذيـيعتقد ـتعاىـاهـعنـاحدود؟ إطاقًا:
هذهـالعبارة،ـوعدمـتقييدهـللحدودـتعني:ـأنهـاـيثبتـهـأيـحًد،ـفكيفـيّدعيـابنـبازـأنهـأرادـ

هذا؟
)2)ـأي:ـمدود،ـأي:ـاهـلهـحدودـهوـيعلمهاـواـيعلمهاـغره،ـابُنـبازـيرىـأنـهـأكثرـمنـحّد.

)3)ـكاـيقولـامجسمة:ـاهـسبحانهـمدود،ـوالساءـمدودة،ـلكنـكاـأنكـاـتدركـحدودـالساء،ـ

فكذلكـاـتدركـحدودـاه،ـهذاـاـيعنيـأنهـليسـمدودًا،ـبلـمدودـولكنهـكبرـجدًا.
ـأكانـالناسـيعتقدونـ ـامحل؛ـسواء ـبالتحديدـيـهذا ـاآية ـفاـمدخلية ـااستدالـليسـلهـمل، ـهذا (4(

أنـاهـلهـحدودـأوـليسـلهـحدود؟
)5)ـانظرـ»الروحـالوافية«ـ)):ـ463(.ـ

ـاهـ ـبأن ـبأنـهناكـمنـالسلفـمنـقال ـُيوهم ـالكام قوله:ـ»منـقالـمنـالسلفـبإثباتـاحد«:ـهذا ـ
ـالسلفـحتىـتكونـعقيدة،ـواأصُلـأيضًا:ـ لهـحّد،ـوأنـيكونـهناكـأكثرـمنـواحدـقالـهذاـمن
أنـيكونـهناكـأكثرـمنـواحدـقالـهذاـمنـالسلفـأرادـاحّدـعىـامعنىـالذيـنحنـختلفونـ

ـالذيـهوـطرفـاليءـوهايته.ـ معهمـبه
وهوـيشرـهناـإىـالروايةـالتيـنقلتـعنـابنـامباركـحنـسألهـأحدهمـعنـقوله:ـالرمنـعىـ ـ
ـالسمع،ـ ـبحّد ـأنـمقصده: ـالبيهقيـهذا ـفّرـاإمام ـقال:ـبحد؟ـقال:ـإيـواهـبحد. العرشـاستوى،
احّدـهناـبمعنىـالدليل:ـبدليلـالسمعـعلمناـأنـاهـاستوىـعىـالعرشـومـيقصدـالنهاية.ـكثرـ
منـالعلاءـامتقدمنـوردـعنهمـنفُيـاحد؛ـحنـنفيـاإمامـابنـحبانـاحّدـورحـبهـماذاـكانـ
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ موقفـامجسمةـمنـاحنابلة؟ــ
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وهذاـالكامـمنـابنـبازـفيهـإثباُتـاحّدـهـتعاى،ـخافًاـلِـاـقالهـالطحاويـمنـ

ـبالزندقةـوُهجر.ـ ـبنفيـاحدـوكيفـاهم ـابنـحبانـماـقال وقدـذكرناـقصة ـ=
ـباهجرـولكنهمـ ـالعلاء ـالناسـإليها،ـمـحكمـعليه ـيدعو ـببدعتهـورع ـماـرحـابنـتيمية احظوا ـ
ناقشوهـمنـسنةـ)6)7-728هـ(ـحكمواـعليهـبالسجن،ـوليسـباهجر؛ـأنـالسجنـعقوبةـ

ـناقشوه.ـ ـالذيـاـيرجعـعنـبدعته،ـولكن ـامعاند امبتدع
السبكيـيـ»الطبقاتـالكرى«ـأنـامجسمةـيستحلونـالكذب،ـمنـذلكـأنـ الدينـ ذكرـتاجـ ـ
بعضـرحـاإمامـالنوويـلصحيحـمسلمـحنـيصلونـإىـموضعـفيهـتنزيهـهـحذفونه،ـويـ

ـالتوسلـومـيشروا.ـ ـالعرـكذلك:ـكتابـاأذكارـللنوويـحذفواـمنهـجواز هذا
ُطبعـكتابـحاشيةـالصاويـعىـاجالنـأيضًاـوتكلمـيـبعضـاأجزاءـعنـالوهابية؛ـأنهـكانـ ـ
ـأنهـيرجـمنـنجدـ ـالفرقةـهيـقرنـالشيطانـالتيـأخرـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـعنه ـأنـهذه معارًاـهم،ـوذكر
ـإاـيـ ـلنـجدها ـلذلكـلوـبحثتـعنها ـمنـالطبعاتـاحديثة، ـالعبارة ـفحذفواـهذه التيـيـاحجاز.

الطبعاتـالقديمة.ـ
ومنـكذهمـأهمـاهمواـاإمامـاأشعريـيـالقرنـاخامسـاهجريـأنهـقال:ـلـاـتويـالرسولـ ـ
بطلتـنبوته،ـأي:ـمـيعدـنبيًا،ـوقامـيـالدفاعـعنـاإمامـاأشعريـأبوـالقاسمـالقشريـواإمامـ

ـالتهمة.ـ البيهقيـوغرهمـكثرـونفواـعنهـهذه
فهذاـالكامـالذيـنسبوهـإىـابنـحبانـيستحيلـأنـيكونـقدـقالـبه،ـوهوـأنـالنبوةـعلمـوعمل؛ـ ـ
ـالتهمةـ ـافرواـعليهـهذه ـاكتساب.ـولكنـاـشكـأهم ـالنبوة ـأن ـالفاسفةـوهو أنهـمضارعـلكام

ـالكامـانتر. ـلوـقالـهذا ليزينواـأنفسهمـمعارضته:ـوابنـحبانـعلمـمشهور
ومـمنـأثبتـاحدـهـسبحانهـأبوـسعيدـالدارميـامجسمـامشهورـصاحبـكتابـ)الردـعىـبرـ ـ
امريي(ـفقدـقالـيـكتابه،ـص23:ـوادعىـامعاِرضـأيضًاـأنهـليسـهـحدـواـغايةـواـهاية،ـ

واهـتعاىـلهـحدـاـيعلمهـأحدـغره،ـاهـ.ـ
والدارميـيثبتـامسيسـهـتعاىـواجهةـواحد،ـبلـاحدـوغرـذلكـمنـالطامات،ـواـأحدـمنـ ـ

ـإثباتـذلك.ـ ـيستحل ـالسنة أهل
ـإنهـمنـأهلـ ـأنـنقولـمنـيثبتـاحدـوالغايةـوالنهايةـواأركانـواأعضاءـواأدوات: إذنـاـجوز ـ
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ السنةـواجاعة.ــ
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نـفيـاحدودـعنهـجـلـشـأنه.ـ

ـاحَد،ـ ـالبرـاـيعلمونـهذا ـثابتـهـتعاى،ـولكن ـاحَد ـالطحاويـبأَن وأَولـكاَم
ـأنـأصلـامسألة:ـ ـالثابتـأوـاـيعلمون،ـمع ـيعلمونـاحد فحَرفـاخافـوجعلهـيـأهم
هيـأنـاحَدـهلـهوـثابتـأوـا؟ـفالطحاويـّرحـــكمـاـترىـــبأنـاحدـمنفٌيـمطلقًاـ
ـاهـتعاىـعنـاحدود،ـوجعلـمعنىـالكام:ـ ـبازـاـيرىـبتنزيه ـابن ـاهـتعاى،ـولكّن عن

أنـالعبادـاـيعلمونـحَدـاهـتعاىـالثابَتـله.ـ
فهذاـالفعلـالذيـاقرفهـابُنـبازـحريٌفـوتأويٌلـمنحرفـعنـأصولـالعقيدةـكاـ
هوـواضح،ـواـيليقـأنـيدعيـأنـهذاـالكامـرٌحـلِـاـقالهـالطحاوي،ـأوـأنهـبيانـلِـاـ

ـبياٌنـمذهبـامجسمةـوالكرامية. ـبلـهو ـالسنة، ـأهل ـبه يقول
ـتدلـعىـأنهـاـيدركـ وبقيةـكامـابنـبازـحتويـعىـتناقضاتـومعاٍنـخطرةـجدًا،
ـاه:ـ ـفمرادهـرمه ـالغاياتـواأركانـواأعضاءـواأدوات، ـ»وأما ـقال: ـيقول، خطورةـما
تنزههـعنـمشاهةـامخلوقاتـيـحكمتهـوصفاتهـالذاتيةـمنـالوجهـواليدـوالقدمـونحوـ
ذلك،ـفهوـسبحانهـموصوٌفـبذلك،ـولكنـليستـصفاتهـكصفاتـاخلق،ـواـيعلمـ

ـاهـ))). ـإاـهوـسبحانه«. كيفيتها

ثمـقالـأبوـسعيدـالدارمي:ـ»واـجوزـأحدـأنـيتوهمـحدهـغايةـيـنفسه،ـولكنـنؤمنـباحد،ـ ـ=
ونكلـعلمـذلكـإىـاه،ـومكانهـأيضًاـحد،ـوهوـعىـعرشهـفوقـسمواتهـفهذانـحدانـاثنان«،ـ
إذنـهناكـأكثرـمنـحد،ـوابنـبازـيتكلمـعنـحدود،ـوهذهـهيـتفصياتـاحدودـالتيـيتكلمونـ
عنها.ـهؤاءـهمـامجسمة،ـواإمامـالطحاويـيقول:ـ»تعاىـاهـعنـاحدودـوالغايات«،ـهذهـ
هيـعقيدةـأهلـالسنةـواجاعة،ـومنـيالفـذلكـفهوـمنـامبتدعةـواختلفـالعلاءـيـكفره؛ـ
أنـهناكـأناسًاـيقولونـباحدـواـيفهمونـمعناه،ـولكنهمـاتفقواـعىـأنهـليسـمنـأهلـالسنةـ

واجاعة.
)))ـ»الروحـالوافية«ـ)):ـ463).
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أينـوردـيـالكتابـوالسنةـأنـلليدـوالوجهـكيفّياتـمعينة؟!ـحتىـيقال:ـثبتتـ

ـالكيفيات،ـولكنـنحنـاـنعلمها؟ هذه
ـثابت،ـ ـأصله ـأن ـبأنـأصلـ»الكيف«ـمنفٌي،ـواـيريدون: ـيّرحون ـالسنة ـأهل إَن

ـالسلف:ـَأِمُروهاـباـَكْيف؟ ـابنـباز،ـومنـيتبعه!ـأمـيُقل وعلمناـبهـمنفٌي؛ـكاـيدعي
ـترون:ـهذانـقوانـختلفان:ـ فأنتم

ـبازـومنـ ـالعّزـوابن ـتيميةـوابنـأي ـابن ـالسلف:ـاـكيف.ـوالثايـقول اأول:ـقول
ـبه. ـنشتغل ـنعلُمها.ـوبطاُنـكامـهؤاءـأوضُحـمنـأن تبعهم:ـيوجدـكيفيةـولكنـا

وقدـاحتارـابنـأيـالعزـأيضًاـيـكيفيةـاخروجـمنـخالفةـالطحاويـوهوـينفيـ
اجهات،ـواحالـأنـابنـأيـالعزـيثبتهاـهوـوسائرـأهلـمذهبه،ـوكامـالطحاويـريٌحـ

يـنفيها.ـ
ـالكامـعىـاحدودـواأركان،ـفقدـ ـالذيـبّيناهـيـأثناء ـالسابق واتبعـنفَسـأسلوبه

ادعىـأنـمنـاجهاتـماـهوـعدميـومنهاـماـهوـوجودي،ـقال:
ـاهـتعاىـكانـخلوقًا،ـواهـاـحرهـيء،ـواـ »فإنـُأريدـباجهةـأمٌرـموجودـغُر
حيطـبهـيٌءـمنـامخلوقات،ـتعاىـاهـعنـذلك،ـوإنـُأريدـباجهةـأمرـعدميـــوهوـ
ماـفوَقـالعامـــفليسـهناكـإاـاهـوحده،ـفإذاـقيل:ـإنهـيـجهةـــهذاـااعتبارـــفهوـ

ـاهـ))). صحيح«.
هذاـهوـكامه،ـفهوـيثبتـاجهة،ـوأماـتفريُقهـبنـاجهةـبامعنىـالعدميـواجهةـ
ـبنـموجوَدينـمدوَدينـ بامعنىـالوجودي،ـفاـحاصَلـحته،ـواجهة:ـهيـعبارةـعنـنسبٍة
ـأحُدماـغرـمدود،ـواـاحُدـمنـصفاتهـفكيفـيكونـيـجهةـمنـ اـغرـذلك،ـفإنـكان

ـاحدـوالنهاية.ـ ـاجهةـإثباُت غره،ـورُط
)))ـ»رحـابنـأيـالعز«ـصـ242.
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ـاهـتعاىـليسـيـجهة؛ـأنهـليسـلهـحٌدـواـهاية،ـوليسـجسًا،ـ ـإن ـنقول: فنحن
فاـنسبةـبينهـوبنـاخلقـحتىـيقالـإنهـيـجهةـمنهم،ـوهمـيقولون:ـإنهـيـجهة؛ـأهمـ
يثبتونـلهـــعّزـاسمهـــهاياٍتـيـامتدادـذاته،ـفيجبـــعىـزعمهمـهذاـــيكونـيـجهةـ

منـامخلوقات.ـ
وأماـزعُمهـأنهـإنـُأريدـباجهةـأمُرـموجود،ـفيلزمـانحصاُرـاهـتعاىـيـخلوقاته،ـ
فليسـكذلك،ـبلـالذيـيلزُمـعنهـذلك،ـإناـهوـاحيزـإنـكانـخلوقًا،ـوقيل:ـإنـاهـتعاىـ
فيه،ـفيلزمـــعندـذاكـــأنـيكونـاهـقدـُأحيطـبهـمنـبعضـخلوقاته،ـولكنـإذاـقلنا:ـإنـ
اجهةـأمرـموجودـواهـتعاىـفيها،ـبمعنى:ـأهاـظرفـله،ـفيلزمـاإحاطة،ـفيكونـاجهةـ

ـللحيزـعندـذلك.ـ مساويًا
واحق:ـأنـاجهةـهيـنسبٌةـبنـموجودينـمدودين،ـوعندماـنقول:ـ»إنـزيدًاـيـ
جهةـمنـعمرو«،ـفاـنقصدـقطعًاـأنـعمرًاـقدـأحاطـبزيد،ـولكنـنقصد:ـأّنـزيدًاـبينهـ

ـأجسامهاـوامتداِدـحجمها.ـ ـبماحظةـحدوِد ـتتحّدد ـنسبةـمعّينة وبنـعمرٍو
وهكذاـإنـقيل:ـإنـاهـتعاىـيـجهة،ـفاـيوجدـإاـهذاـالـمعنى،ـوابنـأيـالعزـ

ُيثبتهـهـتعاىـواـيتوّرعـمنـذلك.ـ
ـالكامـصحيحـ ـفهذا ـإثباتـاحُد، ـيلزمه ـإنـمنـأثبتـاجهة ولذلكـيقولـعلاؤنا:
باـشك،ـوأجلـهذاـامعنى؛ـفإنـكلـمنـنسبـاحَدـهـتعاى،ـفإنهـينسبـإليهـاجهة،ـ
ـامتدادًاـيـاأبعاد،ـ ـينسبـإليه ـفإنه والعكُسـصحيح،ـوكلـمنـأثبتـهـتعاىـحدًاـوجهة

وهذاـهوـمعنىـاجسمية،ـولذلكـنقول:ـإنـمثبتـاجهةـمّسم،ـوكذاـمثبتـاحّد.
ولذلكـفإنـابنـأيـالعزـحاولـأنـيفرـمعنىـاجهةـامنفيـيـكامـالطحاويـ
بمعنىـاإحاطة،ـبناًءـعىـماـلفتناـالنظرـإليه،ـواستندـإىـأنـالطحاويـقال:ـ»ميطـبكلـ
ـالطحاوي:ـ ـاحسية،ـولذلكـعلقـعىـقول ـباإحاطة ـاإحاطَة يء«،ـوفرـابنـأيـالعز
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ـفيهـمنـاإمالـ ـاللفظـــمعـما ـ»أنـإطاقـمثلـهذا ـفادعى: ـاجهاتـالست« »واـحيطـبه
ـوالفوقيةـ ـبالتناقضـيـإثباتـاإحاطة ـوُألزم ـوإاـُتُسّلطـعليه ـأوى، ـكانـترُكه وااحتالــ

ـاهـ))). ـالعلو«. ونفيـجهة
إثباتـاإحاطةـوبنـنفيـاجهات،ـيـكامـ تـناقضًاـبنـ فإنهـادعىـأنـهناكـ
ـباإحاطةـ ـاإحاطَة ـإنـفرنا ـينشأ ـإنا ـالعزــ ـأي ـابن ـالذيـيدعيه الطحاوي،ـوالتناقُضــ
ـبناًءـ ــ ـفإنه ـالغازيـباأرض، ـبامعصم،ـوكاـحيطـالغاُف ـامادية،ـكاـحيطـالسوار احسية

ـيلزمـإثباتـاجهةـمنـإثباتـاإحاطة.ـ عىـذلكـالتفسرـفقطــ
ـاحسيةـ ـتلكـاإحاطة ـباإحاطة ـالطحاويـقصد ـإن ولكنـمنـقالـابنـأيـالعز:
ـالعلمـوالقدرةـ ـالطحاويـإناـهيـإحاطُة ـالتيـأثبتها ـالرجل؟ـبلـاإحاطُة ـهذا التيـيّدعيها
ـاهـ ـكوُن ـوالتدبر، ـالعلمـوالقدرة ـومنـأينـيلزمـمنـإثباتـإحاطة والتدبرـكاـُقلناـيـمله،

تعاىـيـجهةـمنـخلقه؟ـ
فنعلمـمنـهذهـامناقشةـامختَرةـمدىـماـأفسدهـابُنـأيـالعزـيـكامهـعىـهذاـ

امتنـالريف،ـواّدعىـأنـكامهـرحـله،ـوإناـهوـجرٌحـونفيـوخالفة.ـ
وعىـكّلـحال؛ـفإنناـأردناـتبيـنـماـبّيناهـلكـمنـكامـابنـأيـالعز،ـلتحذَرـواـ
أنهـموافقـلكامـالطحاوي،ـوموافٌقـلكامـأهلـ تغَرـهذاـالرحـالذيـكتبه،ـفتظَنـ

ـالتوحيد.ـ ـبلـهوـخالفـهاـومناقضـأصول السنة،
ويـنـهايةـكامه،ـاضطرـابنـأيـالعزـإىـالتشكيكـيـأنـهذاـالكام)2)ـقدـقالهـ

أبوـحنيفة،ـفقال:ـ»ويـثبوتـهذاـالكامـعنـاإمامـأيـحنيفةـنظر«.ـاهـ)3).

)))ـ»رحـابنـأيـالعز«ـصـ243.

)2)ـأيـماـنقلهـاإمامـالطحاويـيـعقيدتهـوقررـأنهـعقيدةـاإمامـأيـحنيفةـوصاحبيه:ـ»وتعاىـاهـ

عنـاحدود...ـالخ«.
)3)ـ»رحـابنـأيـالعز«ـصـ244.ـويـمموعةـالروحـالوافيةـ)):ـ)46).
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ـالطحاويـ ـالتيـينفيـفيها ـالقوية ـالعبارة ـيتمكنـمنـأنـيرفـمعنىـهذه ـماـم فهو
احدودـواجهاتـوغرهاـعنـاهـتعاى،ـماـهيـمنـصفاتـامخلوقن،ـمـجدـسبيًاـإىـ

ـالنسبة. ـالتشكيكـيـهذه ـأو ـأيـحنيفة، ـاإمام ـإى ـنِْسَبتِها ـإنكار ـإا التخلصـمنها
ـومـيعتمدواـيـذلكـ ـامجّسمة، ـمنـالتشكيكـواإنكارـقدـاشتهرـها ـالطريقة وهذه
إاـعىـهواهم!ـفكلـالنسخـتـثبتـهذاـالكام،ـواستندـإىـأنـأباـحنيفةـلوـقالـبمثلـ
هذاـالكامـلشنّعواـعليه،ـومـيعرفـامسكنـأّنـهذاـالكامـهوـالكامـالصحيح،ـوأنهـ
هوـامخدوعـباـأومهـإياهـابنـتيميةـومشاُيهـمنـأّنـإثباتـماـنفاهـالطحاويـهوـماـعليهـ
السلف،ـومـُينكرـالسلُفـوامتقدمونـعىـأيـحنيفةـهذاـالكاَم،ـواحال:ـأنـالكامـ
امنقولـعنهـصحيٌح،ـواـيؤثرـيـهذاـاحكمـإنكاٌرـواـاستنكار،ـفحجتهـواهية،ـوهيـ

مّردـمُسكـبالراب.ـ
قال الطحاوي: )وامعراج حق، وقد ُأري بالنبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وُعرج بشخصه ي 

اليقظة إى الساء، ثم إى حيث شاء اه من الُعا(
قالـالفيـوميـيـ»امصباح«:ـ»سـريتـالليَل،ـوسـريتـبهـَسـريًاـــوااسـم:ـ
الِسـرايةـــإذاـقطعَتهـبالسر،ـوأريتـــباألفـــلغةـحجازية،ـويستعمانـمتعدينـ

ـاهـ.ـ بالباءـإىـمفعول،ـفيقال:ـريتـبزيد،ـوأريتـبه«.
و»اإراء«ـهوـالسرـيـالليل.

ـالعلوـعليه.ـ ـإى ـالسلم،ـماـُيعرجـعليه،ـماـيرتقى »امعراج«ـهو
ـالصاةـوالسامـ ـقيلـمنـأنـالنبيـعليه ـما ـأيـبروحهـوجسمه.ـخافًا »بشخصه«:
إناـأريـبروحهـاـبجسده،ـوهوـالقولـامنسوبـإىـعائشةـومعاويةـريـاهـعنها.ـ
وجبـاانتباهـإىـأنـالقولـبأنـاإراءـكانـبروحـالنبيـعليهـالسامـفقط،ـليسـ

ـالصاةـوالسام.ـ ـاإراءـكانـمردـمنامـحصلـللنبيـعليه مساويًاـلِـاـيقالـمنـأن
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فامناُم:ـعبارةـعنـرؤياـيلقيهاـاهـتعاىـيـنفسـالنائم،ـولوـكانـاأمُرـكذلكـَلـاـ
استنكرهـأهلـقريش،ـواستدعىـأنـيسمىـأبوـبكرـصّديقًا،ـفإنـكونـاإراءـمنامًاـاـ
ـفليسـ ـبأنهـصّديق، ـمنـصّدقـبحصوله ـالشهادة ـمنـالعقاء،ـواـيستلزم ـاإنكار يستلزم

ـالكبرـكاـحصلـمنـأهلـمكة.ـ ـالذيـُيمكنـأنـيقتيـااستنكاَر هذاـباأمر
وإناـالذيـيمكنـأنـيتوقفـفيهـالعقاُءـهوـأنـاجسدـوالروحـقدـانتقاـمنـمكةـ
إىـالقدسـيـنفسـالليلةـيـذلكـالزمان،ـبلـوحتىـيـهذاـالزمان؛ـأنهـحصلـبدونـ

ـالبرـكالطائرةـونحوها.ـ ـنقٍلـمعتادةـعند وسيلة
وقوله:ـ»امعراجـحق«ـأي:ـثابت.ـ

قالـصاحبـ»الصحاح«:ـ»َعَرَجـيـالدرجةـوالسلمـيعُرُجـُعروجًا،ـإذاـارتقى...ـ
وامعراج:ـالُسـَلم،ـومنهـليلةـامعراج،ـواجمع:ـمعارجـومعاريج،ـوامعارج:ـامصاعد«.ـ

اهـ.
وقالـاجوهريـيـ»الصحاح«:ـ»وَسـَريُتـُرًىـوَمرًىـوأريُتـبمعنًى،ـإذاـ
رَتـلياً،ـوباألفـلغةـأهلـاحجاز،ـوجاءـالقرآنـهاـميعًا«،ـثمـقال:ـ»وإناـقالـ
ـالُرىـاـيكونـإاـبالليل،ـ تعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]اإراء:ـ)[ـوإنـكان

ـاهـ. ـأمِسـهارًا،ـوالبارحَةـلياً«. ُت للتأكيد،ـكقوهم:ـِرْ
قالـالفيومي:ـ»والشخص:ـسواُدـاإنسانـتراُهـمنـبعد،ثمـاسُتعملـيـذاته،ـقالـ

اخطاُيـواـيسمىـشخصًاـإاـجسٌمـمؤَلفـلهـُشخوصـوارتفاع«.ـاهـ.
قالـالفيومي:ـ»سمـاـيسموـسّموًا:ـعا،ـومنهـيقال:ـسَمتـمتهـإىـامعاي:ـإذاـ
طلبـالعَزـوالرف.ـوالساء:ـالـُمظّلةـلأرض«،ـوقال:ـ»الساء:ـالسقف،ـوكُلـعاٍلـ

ـاهـ. ـالفرس:ـساء«. مظٌلـساٌء،ـحتىـيقالـلظهر
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مثلـ تقول:ـسَموتـوسَميت،ـ والعلو،ـ اارتفاعـ »والسمو:ـ اجوهري:ـ وقالـ
عَلـوتـوعَليـُت،ـوسـَلوُتـوسليـُت؛ـعنـثعلب.ـوفـاٌنـاـُيسامى،ـوقدـعاـمنـ

ساماه«.ـاهـ.
واحُدـالذيـوصلـإليهـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـغُرـمقطوعـبه؛ـلذلكـأطلقـالقولـفيهاـفقال:ـ
»حيثـشاءـاه«،ـهذاـمعنىـأّنـكاَمهـبيان،ـأي:ـيركـماـهوـامحلـالذيـفيهـاحتال،ـ

وماـهوـامحلـالذيـفيهـَقْطٌع؟
قال الطحاوي: )وأكرمه اه با شاء، وأوحى إليه ما أوحى: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ﴾ ]النجم:ـ))[، فصى اه عليه وسلم ي اآخرة واأوى(

واإراءـــكاـمىـتفسُرهــ:ـهوـامسرـيـالليل،ـوقدـأرىـاهُـتعاىـبسيدناـ
ـبهـمنـهناكـإىـ ـثمـعرجـبهـوصعد ـإىـبيتـامقدس، ـالصاةـوالسامـمنـمكة ممدـعليه

الساواتـالعاـوإىـحيثـشاء.ـ
هذاـاأمرـاـينبغيـأنـُينكرهـواحدـمنـينتسبـإىـالدينـاإساميـبحّجةـأوـ
بدونـحجة،ـفاـجوزـالقولـبأنـهذاـاانتقاَلـيستحيلـيـليلةـواحدة!ـبلـإنـهذاـماـ
جوزـعقًا،ـواـيستحيلـإاـيـالعادةـالبرية،ـففيـذلكـالزمانـكانـقطُعـامسافةـمنـ
مكةـإىـبيتـامقدسـيـليلةـمستحيًاـعادة،ـوأماـيـأيامناـهذهـفإنناـنقطعـأكثَرـمنهاـيـ
ـفاـوجَهـاستحالةـذلكـمنـهذاـ ـاإنسان، ـالتيـاخرعها ـامختلفة ـبوسائلـالسفر ساعة،

اجانبـإذنـباعتباِرـقدرةـاهـتعاى.ـ
الكريم،ـقالـاهـعزـوجل:ـ﴿ٱ ٻ ٻ  القرآنـ وقدـثبتـاإراُءـيـ
ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ٿ ٿ ٿ ٹ﴾ـ]اإراء:ـ)[.
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ـالبابريـيـ»رحه«ـعىـ»الطحاوية«:ـ ـالدين ـالعامةـأكمل قال

بالكتابـأيضًا،ـوهوـقولهـتعاى:ـ﴿ڄ ڄ ڄ *  »قالـبعضهم:ـامعراُجـثابتـ
]النجم:ـ8-9[،ـوالصحيح:ـأنـهذاـالقربـكانـمعـجبـريل،ـ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ـ
ويدُلـعليهـقولهـتعاى:ـ﴿ڦ ڦ ڦ﴾ـ]النجم:ـ7[،ـوذلكـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـسألـ
ـلهـ ـفطلع ـفواعدهـذلكـبغارـحراء، ـاهـعليها، ـالتيـخلقه ـنفسهـعىـصورته ـُيرَيه جريلـأن
ـمنـبابـالقلبـ ـفتدى،ـهذا ـدنا ـثم ـاأفقـإىـامغرب، ـمنـامرقـفسَد ـالسام جريلـعليه
ـقدرـ ـالسام،ـوكانـمنهـ﴿ڃ ڃ ڃ﴾ـأي: ـمنـممدـعليه ـفدنا ـثمـتدنىـجريُل أي:
مسافةـقوسنـأوـأدنى،ـوامعنى:ـأنهـبعدماـرآهـالنبيـعليهـالسامـعىـصورتهـهاَلهـمنـ

ـاهـإىـصورةـآدمٍيـحتىـقُربـمنهـللوحي،ـوذلكـقوله:ـ﴿چ چ ڇ  عظمتهـفرّده
ـأوحىـاهـعزـوجلـبلسانـ ـالسامـما ـاهـوهوـممدـعليه ـأيـعبد ڇ ڇ﴾ـ]النجم:ـ0)[

ـاهـ))). جريل«.
ـالبيهقيـيـ»اأساءـوالصفات«: وقال

»قالـأبوـسليانـاخطايـرمهـاهـتعاىـيـتقديرـقوله:ـ﴿ڄ ڄ ڄ * ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ﴾ـعىـماـتأولهـابنـمسعودـوعائشةـريـاهـعنهاـمنـرؤيتهـملسو هيلع هللا ىلصـجريَلـ
ـإليهـوأقيمـفيه.ـ ـالذيـُرفع ـامقام ـالتيـُخلقـعليها،ـوالدنِوـمنهـعند ـالسامـيـصورته عليه
ـلهـيـ ـالذيـُجعل ـتدّىـمنـمقامه ـالسام ـبهـجريُلـعليه ـامعنُي قوله:ـ﴿ڄ ڄ﴾
اأفقـاأعىـفاستوى،ـأي:ـوقفـوقفة،ـثمـ﴿ڄ ڄ﴾،ـأي:ـنزلـحتىـكانـبينهـوبنـ
ـامقِدر«)2). ـالرائيـويقّدره ـيراه ـفيا ـأدنى، ـإليهـممدـملسو هيلع هللا ىلصـقابـقوسنـأو ـالذيـُرفع امصعد
وروىـاإمامـالبيهقيـرمهـاهـتعاىـيـ»اأساءـوالصفات«ـيـبابـماـجاءـيـ

ـالطحاوية«ـص80. ـالبابري )))ـ»رح

)2)ـبابـماـذكرـيـالسياق،ـ)925(،ـ)2:ـ352).
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ـاهـريـاهـعنهـيـ ـاهـعزـوجل:ـ﴿ڄ ڄ ڄ * ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ـعنـعبد قول
هذهـاآيةـ﴿ڄ ڄ ڄ * ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»رأيتـجريلـ
عليهـالصاةـوالسامـلهـستـمئةـجناح«ـرواهـالبخاريـيـ»الصحيح«ـعنـأيـالنعانـ

عنـعبدـالواحدـبنـزياد))).ـ
وروىـبسندهـعنـابنـمسعودـريـاهـعنه:ـ»أنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـرأىـجبـريلـعليهـ
الصاةـوالسامـلهـستـمئةـجناح«،ـوذكرـأنهـرواهـاإمامـمسلمـأيضًاـيـ»صحيحه«ـ

ـالربيع)2). عنـأي
ـالنسفية«: ـالعقائد ـالتفتازايـيـ»رح ـالعامة ـاإمام قال

»فاإراءـمنـامسجدـاحرامـإىـبيتـامقدسـقطعٌيـثبتـبالكتاب،ـوامعراجـ
منـاأرضـإىـالساءـمشهوٌر،ـومنـالساءـإىـاجنةـأوـالعرشـأوـغرـذلكـآحاد،ـثمـ

ـاهـ)3).ـ ـالسامـإناـرأىـرَبهـبفؤادهـاـبعينه«. الصحيحـأنهـعليه
ـالرؤيةـيـ»حاشيته«ـوقال: ـاماـاجنديـيـمسألة وخالفه

»قدـسبقـأنـمذهبـالشيخـاأشعريـأنهـرآهـبعينه،ـوهوـالصحيح؛ـجزِمـابنـ
ـاهـ)4). ـالظواهر«. ـالرأي،ـوأنهـمكٌنـدّلتـعليه ـبه،ـومثلهـاـُيقالـمنـقبل عباسـوغره
قلت:ـواأصُحـماـقالهـالسعد؛ـحصولـااختافـبنـالصحابةـيـذلك،ـولوـ
حصلتـالرؤيُةـبالعنـاشتهرتـبينَهمـحتىـمـحدثـخاف،ـواأصُل اأوى بالقبول 
القول بامقطوع ي هذه امسائل، وعند ااختاف بن اأكابر يعلم أن امسألة غر قطعية.

)))ـبابـماـذكرـيـالساق،ـ)6)9(،ـ)2:ـ346).

)2)ـبابـماـذكرـيـالساق،ـ)7)9(،ـ)2:ـ347).

ـالنسفية«ـص94). ـالعقائد )3)ـ»رح

ـالسابقـص94). ـامصدر (4(
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التفتازاي؛ـ قالـ كاـ مشهورة؛ـ فبأحاديثـ امعراجـ أماـ القرآن،ـ يـ وارٌدـ اإراءـ
ـالذينـ ـامعارين، ـيعرفونـماـاـيعرفهـكثٌرـمن ـالعلاءـكانوا ـأنـهؤاء ليعَلَمـمنـاـيعلم
يّدعونـظلًاـأنفسهمـوأتباعهمـأهمـقدـوصلواـإىـمرحلةـااجتهاد!ـاحظـالتحقيقـ
والتدقيقـيـكامـالتفتازاي،ـحيثـفّصلـيـكلـمسافة،ـهلـمثلـهذاـالكامـيقالـعنه:ـ

إنهـيصُدرـعنـواحدـغرـعالِـٍمـباحديثـكاـيّدعيـبعضهم؟ـ
ثمـقالـالتـفتازاي:ـ»ثمـالصحيح:ـأنـالرسولـرأىـرَبهـبفؤادهـاـبعينه«،ـوهذاـ
الكامـموافقـلِـاـنقلناهـعنـبعضـكبارـالصحابة،ـوحقيقـاخافـكمـاـبيناهـقبُلـعنـ

بعضـالعلاء.
ذِْكُر حديث اإراء: 

وخرـاإراءـمشهورـيـكتبـاحديث،ـوسوفـنكتفيـبإيرادـبعضـرواياته:
فمنهاـماـرواهـاإمامـالبخاري:ـعنـأنـسـبنـمـالك:ـعنـمـالكـبنـصعصعةـ
ريـاهـتعاىـعنها:ـأنـنبيـاهـملسو هيلع هللا ىلصـحّدثهمـعنـليلةـُأريـبه:ـ»بينمـاـأناـيـاحطيم«ـ
ــورباـقال:ـ»يـاحجر«ـــ»مضطجعًاـإذـأتايـآٍتـــفقدـقاَلـوسمعُتهـيقول:ـــ»فشقـماـ

بنـهذهـإىـهذه«.ـ
فقلُتـللجارودـوهوـإىـجنبي:ـماـيعنيـبه؟ـقال:ـمنـُثغرةـنحرهـإىـشعرته،ـ

ـإىـشعرته.ـ ـيقول:ـمنـقصه وسمعته
ـثمـُحي،ـ ـفُغسلـقلبي، ـإيانًا، ـثمـُأتيتـبطسٍتـمنـذهبـملوءة »فاستخرجـقلبي،
ـأباـ ـيا ـالراُق ـاجارود:ـهو ـله ـفقال ـأبيَض« ـاحار ـالبغلـوفوَق ـأتيتـبدابٍةـدون ـثم ـأعيد، ثم

مزة؟ـقالـأنس:ـنعم.ـ
ـفانطلقـيـجريُلـحتىـأتىـالساَءـ ـفُحملتـعليه، »يضعـخطَوُهـعندـأقىـطْرفه،
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الدنياـفاستفتح،ـفقيل:ـمن هذا؟ قال:ـجريل،ـقيل:ـومنـمعك؟ـقال:ـممد،ـقيل:ـوقد 

ـامجيءـجاء،ـففتح. ُأرسل إليه؟ قال:ـنعم،ـقيل:ـمرحبًاـبه،ـفنعم
فلاـخلصت،ـفإذاـفيهاـآدمـفقال:ـهذاـأبوكـآدمـفسِلْمـعليه،ـفسّلمُتـعليه،ـفرَدـ
ـالثانية،ـ ـثمـصعدـحتىـأتىـالساء ـباابنـالصالحـوالنبيـالصالح، ـمرحبًا ـثمـقال: الساَم،
فاستفتح،ـقيل:ـمنـهذا؟ـقال:ـجريل،ـقيل:ـومنـمعك؟ـقال:ـممد،ـقيل:ـوقد ُأرسل 

ـامجيءـجاء،ـفُفتح. ـبه،ـفنعم ـنعم،ـقيل:ـمرحبًا إليه؟ قال:
ـفلاـخلصتـإذاـحيىـوعيسىـــوماـابناـاخالةـــقال:ـهذاـحيىـوعيسى،ـفسِلْمـ
عليها،ـفسّلمت،ـفردا،ـثمـقاا:ـمرحبًاـباأخـالصالحـوالنبيـالصالح،ـثمـصعدـيـإىـ
الساءـالثالثةـفاستفتحـقيل:ـمنـهذا؟ـقال:ـجريل،ـقيل:ـومنـمعك؟ـقال:ـممد،ـقيل:ـ

ـامجيءـجاء،ـففتح.ـ وقدـُأرسلـإليه؟ـقال:ـنعم،ـقيل:ـمرحبًاـبه،ـفنعم
ـثمـقال:ـ ـفرد ـفسّلمُتـعليه ـفسِلْمـعليه ـيوسف، ـقال:ـهذا ـيوسُف، فلاـخلصتـإذا
ـالرابعةـفاستفتحـقيل:ـ ـباأخـالصالحـوالنبيـالصالحـثمـصعدـيـحتىـأتىـالساء مرحبًا
ـنعمـقيل:ـ ـقال: ـقدـأرسلـإليه ـأو ـقيل: ـقال:ـممد ـقال:ـجريلـقيل:ـومنـمعك؟ منـهذا؟

ـامجيءـجاء،ـففتح. ـبه،ـفنعم مرحبًا
فلاـخلصتـإىـإدريس،ـقال:ـهذاـإدريس،ـفسِلْمـعليه،ـفسّلمُتـعليه،ـفرد،ـ
ثمـقال:ـمرحبًاـباأخـالصالحـوالنبيـالصالح،ـثمـصعدـيـحتىـأتىـالساءـاخامسة،ـ
فاستفتح،ـقيل:ـمنـهذا؟ـقال:ـجريل،ـقيل:ـومنـمعك؟ـقال:ـممدـملسو هيلع هللا ىلص،ـقيل:ـوقدـ

ـامجيءـجاء.ـ ُأرسلـإليه؟ـقال:ـنعم،ـقيل:ـمرحبًاـبه،ـفنعم
فلاـخلصتـفإذاـهارون،ـقال:ـهذاـهارون،ـفسِلْمـعليه،ـفسّلمُتـعليه،ـفرد،ـ
ثمـقال:ـمرحبًاـباأخـالصالحـوالنبيـالصالح،ـثمـصعدـيـحتىـأتىـالساءـالسادسة،ـ
فاستفتح،ـقيل:ـمنـهذا؟ـقال:ـجريل،ـقيل:ـمنـمعك؟ـقال:ـممد،ـقيل:ـوقدـُأرسلـ

ـامجيءـجاء. إليه؟ـقال:ـنعم،ـقال:ـمرحبًاـبه،ـفنعم
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فلاـخلصت،ـفإذاـموسىـقال:ـهذاـموسى،ـفسِلْمـعليه،ـفسّلمُتـعليه،ـفرد،ـثمـ
ـيبكيك؟ـقال:ـ ـلهـما ـباأخـالصالحـوالنبيـالصالح،ـفلاـجاوزتـبكى،ـقيل: قال:ـمرحبًا

أبكيـأّنـغامًا ُبعث بعدي يدخل اجنة من أمته أكثر من يدخلها من أمتي.
ثمـصعدـيـإىـالساءـالسابعة،ـفاستفتحـجريل،ـقيل:ـمنـهذا؟ـقال:ـجريل،ـ
إليه،ـقال:ـنعم،ـقال:ـمرحبًاـبه،ـفنعمـ قيل:ـومنـمعك؟ـقال:ـممد،ـقيل:ـوقدـبعثـ

امجيءـجاء.ـ
ـأبوك،ـفسِلْمـعليه،ـقال:ـفسّلمُتـعليه،ـفرَدـ ـإبراهيم،ـقال:ـهذا فلاـخلصت،ـفإذا

ـالصالحـوالنبيـالصالح.ـ ـباابن الساَم،ـقال:ـمرحبًا
آذانـ مثلـ وإذاـورقهاـ مثلـقالـهجر،ـ نبقهاـ فإذاـ امنتهى،ـ ثمـرفعتـيـسدرةـ
ـامنتهى،ـوإذا أربعة أهار: هران باطنان، وهران ظاهران، فقلت:ـ الفيلة،ـقال:ـهذهـسدرة

ـالظاهران فالنيل والفرات.  ـالباطنانـفنهرانـيـاجنة،ـوأما ماـهذانـياـجريل؟ـقال:ـأما
ثمـرفعـيـالبيتـامعمورـيدخلهـكلـيومـسبعونـألفـملك،ـثمـُأتيتـبإناءـمنـ
ـأنتـعليهاـوأمتك.ـ ـالفطرة، مرـوإناءـمنـلبنـوإناءـمنـعسل،ـفأخذتـاللبنـفقال:ـهي
ثمـُفرضتـعَيـالصلواُتـمسنـصاةـكلـيوم،ـفرجعتـفمررتـعىـموسى،ـ
أمتك ا تستطيع مسن  فقال:ـبَمـُأمرتـقال:ـُأمرتـبخمسنـصاةـكلـيوم،ـقال:ـ
صاة كل يوم، وإيـواهـقدـجربتـالناسـقبلك،ـوعاجتـبنيـإرائيلـأشَدـامعاجة،ـ
فارجعـإىـربكـفاسألهـالتخفيفـأمتك،ـفرجعت،ـفوضعـعنيـعرًا،ـفرجعتـإىـ
مثله،ـ فقالـ موسى،ـ إىـ فرجعتـ عرًا،ـ عنيـ فوضعـ فرجعت،ـ مثله،ـ فقالـ موسى،ـ
فرجعُت،ـفوضعـعنيـعرًا،ـفرجعتـإىـموسى،ـفقالـمثله،ـفرجعت،ـفُأمرتـبعرـ
صلواتـكلـيوم،ـفرجعت،ـفقالـمثله،ـفرجعت،ـفأمرتـبخمسـصلواتـكلـيوم،ـ
ُأمرُتـبخمسـصلواتـكلـيوم،ـقال:ـ فرجعتـإىـموسى،ـفقال:ـباـُأمرَت؟ـقلُت:ـ
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إنـأمتكـاـتستطيعـمسـصلواتـكلـيوم،ـوإيـقدـجربتـالناسـقبلك،ـوعاجتـ
بنيـإرائيلـأشدـامعاجة،ـفارجعـإىـربكـفاسألهـالتخفيفـأمتك،ـقال:ـسألُتـريـ
ـنادىـمناٍد: أمضيت فريضتي،  ـفلاـجاوزُت ـقال: حتىـاستحييُت،ـولكنـأرىـوأسّلم،

وخففت عن عبادي«))).
ولهـيـروايةـعنـسليانـعنـريكـبنـعبدـاهـأنهـقال:ـسمعُتـأنسـبنـمالكـ
يقولـليلةـأريـبرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـمنـمسجدـالكعبة:ـأنهـجاءهـثاثةـنفرـقبلـأنـُيوحىـ
إليهـوهوـنائٌمـيـامسجدـاحرام،ـفقالـأوهم:ـأهمـهو؟ـفقالـأوسطهم:ـهوـخرهم،ـ
فقالـآخرهم:ـخذواـخرهم،ـفكانتـتلكـالليلة،ـفلمـيرهمـحتىـأتوهـليلةـأخرى،ـفياـ
يرىـقلبهـوتنامـعينهـواـينامـقلبهـــوكذلكـاأنبياءـتنامـأعينهمـواـتنامـقلوهمـــفلمـ
يكلموهـحتىـاحتملوه،ـفوضعوهـعندـبئرـزمزم،ـفتواهـمنهمـجريل،ـفشّقـجريلـماـ
بنـنحرهـإىـلبتهـحتىـفرغـمنـصدرهـوجوفه،ـفغسلهـمنـماءـزمزمـبيدهـحتىـأنقىـ
ـفحيـبهـصدرهـ ـإيانًاـوحكمة، ـتورـمنـذهبـمشّوًا ـثمـأتىـبطستـمنـذهبـفيه جوفه،

ـثمـأطبقه. ـيعني:ـعروقـحلقهــ ولغاديدهــ
ثمـعرجـبهـإىـالساءـالدنيا،ـفربـبابًاـمنـأبواها،ـفناداهـأهلـالساء:ـمنـهذا؟ـ
فقال:ـجريل،ـقالوا:ـومنـمعك؟ـقال:ـمعيـممد،ـقال:ـوقدـبعث،ـقال:ـنعم،ـقالوا:ـ
فمرحبًاـبهـوأهاً،ـفيستبرـبهـأهلـالساءـاـيعلمـأهلـالساءـباـيريدـاهـبهـيـاأرضـ
ـفسِلْمـ ـفسِلْمـعليه، ـأبوك، ـلهـجريل:ـهذا ـفقال ـآدَم، ـالدنيا ـفوجدـيـالساء حتىـُيعلمهم،
ـالدنياـ ـالساء ـاابنـأنت،ـفإذاـهوـي ـنعم ـبابني، عليه،ـوردـعليهـآدم،ـوقال:ـمرحبًاـوأهًا
ـالنيلـوالفراتـعنرما. ـماـهذانـالنهرانـياـجريل؟ـقال:ـهذا بنهرين َيَطِرَدان)2)،ـفقال:

)))ـكتابـمناقبـاأنصار،ـبابـامعراج،ـ)3887).

)2)ـأي:ـجريان.ـمنـ»النهايةـيـغريبـاحديث«ـابنـاأثر.
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ثمـمىـبهـيـالساء،ـفإذاـهوـبنهرـآخرـعليهـقرـمنـلؤلؤـوزبرجدـفربـيدهـ
فإذاـهوـمسكـَأْذَفر)))،ـقال:ـماـهذاـياـجريل؟ـقال:ـهذاـالكوثرـالذيـخبأـلكـربك،ـ
ثمـعرجـبهـإىـالساءـالثانية،ـفقالتـامائكةـلهـمثلـماـقالتـلهـاأوى:ـمنـهذا؟ـقال:ـ
جريل،ـقالوا:ـومنـمعك؟ـقال:ـممدـملسو هيلع هللا ىلص،ـقالوا:ـوقدـُبعثـإليه؟ـقال:ـنعم،ـقالوا:ـ

ـبهـوأهاً. مرحبًا
ثمـعرجـبهـإىـالساءـالثالثة،ـوقالواـلهـمثلـماـقالتـاأوىـوالثانية،ـثمـعرجـبهـ
إىـالرابعة،ـفقالواـلهـمثلـذلك،ـثمـعرجـبهـإىـالساءـاخامسة،ـفقالواـمثلـذلك،ـثمـ
عرجـبهـإىـالساءـالسادسة،ـفقالواـلهـمثلـذلك،ـثمـعرجـبهـإىـالساءـالسابعة،ـفقالواـ
لهـمثلـذلك،ـكلـساءـفيهاـأنبياُءـقدـساهم،ـفوعيتـمنهمـإدريسـيـالثانية،ـوهارونـ
يـالرابعة،ـوآخرـيـاخامسةـمـأحفظـاسمه،ـوإبراهيمـيـالسادسة،ـوموسىـيـالسابعةـ

بتفضيلـكامـاه،ـفقالـموسى:ـرّبـمـأظّنـأنـترفعـعَيـأحدًا!ـ
ـامنتهى،ـودنا اجبار رُب  ـإاـاه،ـحتىـجاءـسدرة ثمـعاـبهـفوقـذلكـباـاـيعلمه
ـأوحىـإليهـمسنـصاةـ ـفأوحىـاهـفيا ـأدنى، ـقابـقوسنـأو العّزة فتدى، حتىـكانـمنه
ـياـممد،ـماذاـ ـفاحتبسهـموسىـفقال: ـثمـهبطـحتىـبلغـموسى، عىـأمتكـكلـيومـوليلة،
عهدـإليكـربك؟ـقال:ـعهدـإيـمسنـصاةـكلـيومـوليلة،ـقال:ـإنـأمتكـاـتستطيعـ
ـيستشرهـ ذلك،ـفارجع،ـفليخِفْفـعنكـربكـوعنهم،ـفالتفتـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـإىـجريلـكأنه

يـذلك؟ـفأشارـإليهـجريل:ـأنـنعمـإنـشئَت.
ـأمتيـاـتستطيعـهذا،ـ فعا به إى اجبار، فقال وهو مكانه: ياـربـخّففـعنا؛ـفإن
ـيرّددهـموسىـإىـربه،ـ ـيزل ـفلم ـفاحتبسه، ـثمـرجعـإىـموسى، فوضعـعنهـعرـصلوات،
حتىـصارتـإىـمسـصلوات،ـثمـاحتبسهـموسىـعندـاخمس،ـفقال:ـياـممد،ـواهـ

)))ـأي:ـطيبـالريح.
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لقدـراودُتـبنيـإرائيلـقوميـعىـأدنىـمنـهذاـفضعفوا،ـفركوه،ـفأمتكـأضعفـ
ـكلـذلكـيلتفتـ ـفليخِففـعنكـربك. ـفارجع، ـوأساعًا، ـوأبصارًا ـوأبدانًا ـوقلوبًا أجسادًا
النبيـملسو هيلع هللا ىلصـإىـجريلـليشرـعليهـواـيكرهـذلكـجريل،ـفرفعهـعندـاخامسة،ـفقال:ـياـ
ـفقالـاجبار:ـ ـفخِففـعنا، ـأجساُدهمـوقلوُهمـوأساُعهمـوأبداُهم، ـأمتيـضعفاُء ربـإن
ياـممد،ـقال:ـلبيكـوسعديك،ـقال:ـإنهـاـيبدلـالقولـلديـكاـفرضُتـعليكـيـأمـ
ـالكتاب،ـوهيـمٌسـعليك. الكتاب،ـقال:ـفكلـحسنةـبعرـأمثاها،ـفهيـمسونـيـأم
ـبكلـحسنةـعرـ ـأعطانا ـكيفـفعلت؟ـفقال:ـخَففـعنا: ـفقال: ـفرجعـإىـموسى،
ـراودُتـبنيـإرائيلـعىـأدنىـمنـذلك،ـفركوه،ـارجعـ ـواهــ أمثاها،ـقالـموسى:ـقدــ
ـاستحييُتـمنـ ـواهــ ـقدــ ـموسى، ـ»يا ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص: ـفليخففـعنكـأيضًا، إىـربك،

ريـماـاختلفُتـإليه«،ـقال:ـفاهبطـباسمـاه،ـقال:ـواستيقظـوهوـيـمسجدـاحرام))).
ولنا ماحظاٌت ومناقشاٌت تدور حول أحاديث اإراء، ُنوجز بعضها فيا يأي:
أواً:ـاعرضـبعٌضـعىـقوهم:ـ»وقدـأرسلـإليه«،ـبأنهـيدُلـعىـأهمـمـيكونواـ
ـإنـاحديثـيضّعفـ ـيقول: ـأن ـيريد ـامائكة، ـنبّيًا،ـوهذاـاـجوزـيـحّق ـبأنهـصار يعلمون

بذلك!؟
واجواب:ـقالـابنـحجرـيـ»الفتح«:

ـأي:ـ ـ»أرسلـإليه« ـالقولـفيهـيـأولـالصاة،ـوأنـقوهم: ـتقدم ـ»فاستفتح«، »قوله:
ـاملكوتـاأعى.ـوقيل:ـ ـاشُتهرـي ـالبعث؛ـأنـذلكـكانـقد ـأصل للعروج،ـوليسـامراد
سألوهـتعُجبًاـمنـنعمةـاهـعليهـبذلك،ـأوـاستبشارًاـبه،ـوقدـعلمواـأنـبرًاـاـيرقىـ
هذاـالرّقَيـإاـبإذنـاهـتعاى،ـوأنـجريلـاـيصعدـبمنـمـُيرسلـإليه.ـوقيل:ـاحكمةـ
يـسؤالـامائكة:ـ»وقدـبعثـإليه«:ـأنـاهـأرادـإطاعـنبيهـعىـأنهـمعروفـعندـامأـ

)))ـكتابـالتوحيد،ـبابـقوله:ـ﴿ڃ چ چ چ﴾ـ]النساء:ـ64)[،ـ)7)75).
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اأعى،ـأهم،ـقالوا:ـأَوُبِعَثـإليه؟ـفدلـعىـأهمـكانواـيعرفونـأنـذلكـسيقعـله،ـوإاـ

ـاهـ))). ـيقولون:ـومنـممد،ـمثاً«. لكانوا
ثانياً:ـقولـسيدناـموسىـعليهـالسام:ـ»غامًا ُبعث بعدي يدخل اجنة من أمته 
ـنبٍيـوهوـيدُلـعىـاحسد؟ـ ـالقولـمن أكثر من يدخلها من أمتي«،ـكيفـيصُدرـمثلـهذا

ـالغام،ـوهوـأفضلـاخلقـأمعن؟! ـاسَم ـالسام وكيفـُيطلقـعىـسيِدناـممدـعليه
اجواب:ـقالـابنـحجرـيـ»الفتح«:

»ويـروايةـريكـعنـأنس:ـ»مـأظَنـأحدًاـُيرَفـُعـعَي«،ـويـحديثـأيـسعيد:ـ
»قالـموسى:ـيزعمـبنوـإرائيلـأيـأكرمـعىـاهـوهذاـأكرمـعىـاهـمني«،ـزادـاأمويـ
يـروايته:ـ»ولوـكانـهذاـوحدهـهانـعَي،ـولكنـمعهـأمته،ـوهمـأفضلـاأممـعندـاه«،ـ
ويـروايةـأيـعبيدةـبنـعبدـاهـبنـمسعودـعنـأبيه:ـ»أنهـمَرـبموسىـعليهـالسامـوهوـ
يرفعـصوتهـفيقول:أكرمَتهـوفّضلَته،ـفقالـجريل:ـهذاـموسى،ـقلت:ـومنـيعاتب؟ـ
ـإنـاهـقدـعرفـلهـحّدته«،ـويـ ـقال: ـقلت:ـويرفعـصوتهـعىـربه؟ ـفيك، ـيعاتبـربه قال:
حديثـابنـمسعودـعندـاحارثـوأيـيعىـوالبزار:ـ»وسمعتـصوتًاـوتذُمرًا،ـفسألتـ
جريل،ـفقال:ـهذاـموسى،ـقلت:ـعىـَمنـتذُمره؟ـقال:ـعىـربه،ـقلت:ـعىـربه؟!ـقال:ـ

إنهـيعرفـذلكـمنه«.ـ
قالـالعلمـاء:ـمـيكنـبكاءـموسىـحسـدًا،ـمعاذـاه،ـفإنـاحسدـيـذلكـلعامـ
منزوعـعنـآحادـامؤمننـفكيفـبمنـاصطفاهـاهـتعاى،ـبلـكانـأسفًاـعىـماـفاتهـمنـ
ـامقتضيةـ ـامخالفة ـأمتهـمنـكثرة ـبسببـماـوقعـمن ـالدرجة؛ ـالذيـيرتبـعليهـرفع اأجر
لتنقيصـأجورهمـامستلزمـلتنقيصـأجره؛ـأنـلكّلـنبٍيـمثلـأجرـكلـمنـاتبعه،ـوهذاـ
ـاأمة.ـ ـبالنسبةـهذه ـنبيناـملسو هيلع هللا ىلصـمعـطولـمدهم ـاتبع ـاتبعهـمنـأمتهـيـالعددـدونـمن كانـمن

)))ـ»فتحـالباري«ـ)7:ـ209).
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وأماـقوله:ـ»غام«ـفليسـعىـسبيلـالنقص،ـبلـعىـسبيلـالتنويهـبقدرةـاهـوعظيمـ

كرمه؛ـإذـأعطىـمنـكانـيـذلكـالسّنـماـمـُيعطهـأحدًاـقبلهـمنـهوـأسنـمنه«.ـ
ـالغام«،ـفأشارـ ـابنـأيـمرةـقوله:ـ»وأماـقوله:ـ»هذا ـالعارفـباهـتعاى ونقلـعن

ـإليه«))). ـبالنسبة إىـصغرـسنه
ثالثًا:ـقيل:ـخصيصـموسىـعليهـالسامـبااستدراك،ـومراجعةـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيدُلـ

عىـأنـهذاـاحديثـمنـاإرائيليات.
ـلعلهاـ ـابنـحجرـعنـالقرطبيــ ـنقله ـفإنـاحكمةـيـذلكـــكا ـباطل، اجواب:ـهذا
لكونـأمةـموسىـُكّلفتـمنـالصلواتـباـمـتكّلفـبهـغُرهاـمنـاأمم،ـفثقلتـعليهم،ـ
فأشفقـموسىـعىـأمةـممدـمنـمثلـذلك،ـويشرـإىـذلكـقوله:ـ»إيـقدـجربتـالناسـ

ـانتهى.ـ قبلك«
وقالـغره:ـلعلهاـمنـجهةـأنهـليسـيـاأنبياءـَمنـلهـأتباٌعـأكثرـمنـموسى،ـواـ
ـيتمنىـ ـفناسبـأن ـللنبيـملسو هيلع هللا ىلص، ـاجهةـمضاهيًا ـلأحكامـمنـهذه منـلهـكتابـأكُرـواـأمُع
لهـ ُيطلعهـعىـماـوقعـ أنعمـعليهـمنـغرـزوالهـعنه،ـوناسبـأنـ لهـمثلـماـ أنـيكونـ

ـاهـ)2). ـبه. ـيتعّلق وينصَحهـفيا
ـأكثَرـماـجعلـيـقلوبـ ـأنـاهـتعاىـجعلـالرمةـيـقلوبـاأنبياء ـفِلـا ـبكاؤه وأما

غرهم.ـ
منهاـ اثننـ ووصفـ اأربعة،ـ لأهارـ معنىـ نفهمـ اـ إنناـ بعضهم:ـ قالـ رابعاً:ـ
ـأوـفيهـشك.ـ ـاحديثـليسـبصحيح، بالباطنن،ـواثننـبالظاهرين،ـفذلكـيدلـعىـأن

اجواب:ـأماـاأهارـاأربعة،ـفلوـافرضناـأنـناـاـنعرفـمعناما،ـفاـيستـلزمـ

)))ـ»فتحـالباري«ـ)7:ـ))2).

)2)ـامصدرـالسابقـ)7:ـ2)2).
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ذلكـبطانـاحديث!ـولعلـامعنى:ـأهاـباطنان،ـأي:ـيمرانـمنـحتـسطحـاأرض،ـ

والظاهرانـخافها.ـ
أوـيكونـالباطنانـدالًةـعىـأنـاجنةـفيهاـأفضُلـماـيـاحياةـالدنياـلعّزةـالباطن،ـ

وكشفـالظاهر.ـ
اجنة،ـ أهارـ منـ ــ والنيلـ الفراتـ أي:ـ ــ النهرينـ هذينـ بأنـ أيضًاـ ُجابـ وقدـ
وحكمهاـليسـنفسـحكمـأهارـالدنيا؛ـفإنـالفراتـوالنيلـوإنـكاناـينبعانـمنـمنطقةـ
معّينةـمنـاأرضـيـالدنيا،ـفإنـالواردينـيـاحديثـليساـماـعنـماـنجدماـيـالدنيا،ـ

ـبأسائها.ـ بلـُسّميا
فإنـقيل:ـفكيفـُيطِلُقـعىـهرـمنـأهارـاآخرةـاسًاـلنهٍرـيـالدنيا؟ـ

ـأساٌءـهيـعُنـاأساءـ ـفإنـالفاكهةـيـاآخرةـها ـإنـذلكـغرـمستنَكر؛ واجواب:
التيـيـالدنيا؛ـكالعنبـوالتن،ـوحتىـاحنظل،ـوإنـكانـمرًاـيـالدنيا،ـفالتشابهـإناـهوـ

يـاأساءـفقط.ـ
ـالفردوس؛ـ ـاهـفاسألوه وقدـوردـيـحديثـالبخاريـعنـأيـهريرة:ـ»فإذاـسألُتم
فإنهـأوسطـاجنة،ـوأعىـاجنة،ـأراهـفوقهـعرشـالرمن،ـومنهـتفجرـأهارـاجنة«،ـقالـ
ممدـبنـفليحـعنـأبيه:ـ»وفوقهـعرشـالرمن«))).ـفهذاـدليـلـعىـأنـمنبعـاأهارـيـ

اآخرةـهوـالعرش.
ـاعرضـعىـماـوردـيـبعضـالرواياتـمنـألفاظـالتدّيـوالدنّوـوامكان.ـ خامسًا:
ـأوردـحديثـاإراءـ واجواب:ـقالـاإمامـالبيهقيـيـ»اأساءـوالصفات«ـبعدما

يقال:ـهذهـسبييـوهذاـسبيي،ـ امجاهدينـيـسبيلـاه،ـ )))ـكتابـاجهادـوالسر،ـبابـدرجاتـ

.(2790(
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وامعراج:ـ»رواهـالبخاريـيـ»الصحيح«:ـعنـعبدـالعزيزـبنـعبدـاه:ـعنـسليانـبنـ
بال،ـورواهـمسلم:ـعنـهارونـبنـسعيدـاأيي:ـعنـابنـوهب،ـومـيُسقـمتنهـوأحاَلـ
بهـعىـروايةـثابتـعنـأنسـريـاهـعنه،ـوليسـيـروايةـثابٍتـعنـأنسـلفُظـالدنوـ

والتدّيـواـلفظـامكان.ـ
وروىـحديثـامعراجـابُنـشهابـالزهري:ـعنـأنسـبنـمالكـريـاهـعنه،ـ
وقتادة:ـعنـأنسـبنـمالك:ـعنـمالكـبنـصعصعة،ـليسـيـحديثـواحدـمنهاـيءـ

منـذلك.ـ
وقدـذكرـريكـبنـعبدـاهـبنـأيـنمرـيـروايتهـهذهـماـيستدّلـعىـأنهـمـحفظـ
احديَثـكاـينبغيـلهـمنـنسيانهـماـحِفَظهـغره،ـومنـخالفتهـيـمقاماتـاأنبياءـالذينـ

رآهمـيـالساءـَمنـهوـأحفظـمنه«))).ـاهـ.
ـإىـاهـتعاى،ـأنهـمنـصفاتـامخلوقنـكجريلـ وقدـعلمـأنـالتديـاـجوزـنسبته
عليهـالسامـكاـمى.ـوقدـجزمـابنـأيـالعزـبأنـالدنوـوالتديـالواردينـماـدنوـالربـ
وتدليه!ـفقال:ـ»وأماـالدنوـوالتديـالذيـيـحديثـاإراء،ـفذلكـريحـيـأنهـدنوـ

ـاهـ.ـ الربـتعاىـوتدليه)2)«.
ـلكنـيـ ـ»قلت: ـفقال: ـنفسها، ـاألبايـيـتعليقاتهـعليهـيـالصفحة واعرضـعليه

ـاهـ.ـ ـآنفًا«. ـنظرـكاـتقدم ثبوته
)))ـبابـماـذكرـيـالساق،ـ)930(،ـ)2:ـ355).

)2)ـ»رحـالعقيدةـالطحاوية«،ـص249،ـامكتبـاإسامي،ـخرجـأحاديثهاـاألباي.ـوالذيـيشرـ

إليهـماـقالهـيـالصفحةـالسابقة:ـ»حديثـاإراءـصحيح،ـوهوـملتقطـمنـأحاديثـمتفرقة،ـ
غرـأنـالدنوـامذكورـيـهذاـالسياق،ـوهوـمنـروايةـريكـبنـعبدـاهـبنـأيـنمر،ـالذيـغلطهـ
احفاظـيـألفاظـمنـحديثـاإراءـكاـذكرـامؤلفـآنفًا،ـومنـذلكـهذاـاللفظـكاـبينهـاحافظـ

ـاهـ. ـالبيهقيـيـ»اأساءـوالصفات«ـص442-440«. ابنـكثرـيـتفسرـاإراء،ـومنـقبله
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وأماـماـقدـيردـنحوـ»دارـاه«ـفهوـبمعنىـالدارـالتيـدورهاـأوليائهـوهيـاجنة.ـ

وكاـيقال:ـ»بيتـاه«ـو»حرمـاه«.
ـماـوردـمنـامكان،ـفقالـاخطايـكاـنقلهـعنهـالبيهقيـيـ»اأساءـوالصفات«: وأما
»ويـاحديثـلفظةـأخرىـتـفّردـهاـريكـأيضًاـمـيذكرهاـغره،ـوهيـقوله:ـ
ـاأولـ ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـومقاُمه ـإناـهوـمكاُن »وهوـمكانه«،ـوامكانـاـُيضافـإىـاهـسبحانه،

الذيـُأقيمـفيه«))).
فالرواياتـاأخرىـالتيـوردتـيـحديثـاإراءـوردـفيهاـنسبُةـالتدّيـوالدنّوـ
وامكانـيـظاهرـالرواياتـإىـاهـسبحانهـوتعاى،ـهذهـالرواياُتـنّصـعلاءـاحديثـ
عىـأهاـرواياٌتـشاّذة،ـبمعنى:ـأنـنفسـاحديثـُرويـعنـنفسـالصحايـمنـُطرقـ
أخرىـأرجَحـمنها،ـومـُتذكرـفيهـهذهـاألفاظ،ـفدّلـذلكـعىـأنـهذهـاألفاظـُمدَرجةـ

منـِقبِلـأحِدـالرواة،ـأوـأنهـعَرـعنهاـباـفِهَمه.
روىـالبيهقُيـعّدَةـأحاديَثـليسـيـحديٍثـواحٍدـمنهاـيءـمنـتلكـالرواياتـ
التيـفيهاـألفاٌظـاـجوزـنسبتهاـإىـاه،ـفهيـرواياتـشاذة،ـوألفاظـمدرجةـمنـأحدـالرواة؛ـ
ـالصحايـمنـعدةـطرقـفوجدوهاـميَعهاـ ـالواردةـعنـهذا ـامتوَن ـدرسوا بدليلـأنـالعلاء
خاليًةـمنـهذهـاألفاظـإاـطريقًاـواحدةـفيهاـراٍوـحفُظهـضعيٌفـوفيهـاضطراب،ـفدّلـ
ـاضطرابـ ـالروايُةـفيها ـالراوي،ـوهذه ـإدراٌجـمنـنفسـهذا ـالروايةـفيها ذلكـعىـأنـهذه

ـألفاٌظـمدرجة«)2)ـ. ـاحديثـفيه ـالبيهقي:ـ»متُن ـاإمام ـاأنبياء،ـفقال ـأماكن ي
فدّلـهذاـعىـأناـاـيصُحـااعتادـعىـمردـهذهـالروايةـالتيـفيهاـنسبةـامكانـ

والتدّيـإىـاهـتعاىـوترِكـماـهوـأثبُتـمنهاـماـليسـفيهـذلك.ـ

)))ـبابـماـذكرـيـالساق،ـ))93(،ـ)2:ـ359).

)2)ـمـأجدهاـيـكتابهـ»اأساءـوالصفات«.
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ومعـماـذكرناهـمنـاماحظاتـماـهوـمعلومـعندـامطلعن،ـإاـأنـابنـأيـالعزـ
ـإىـاختافـالرواياتـيـامواضعـالدالةـعىـالتجسيم،ـ ـُيِرـمطلقًا ـم احنفيـيـ»رحه«،
ـوزعمـ ـاألفاظـثابتة، ـأنـهذه ـبلـاقترـعىـذكر ـألفاٍظـاـتليقـباهـتعاى، ـنسبة والتيـفيها
كاـقال:ـ»ويـحديثـامعراجـدليٌلـعىـثبوتـصفةـالعلّوـهـتعاىـمنـوجوه«.ـاهـ))).ـ

ومنـزعمـأنـنسبةـامكانـثابتةـإىـاهـتعاى!ـفقدـاستدلـبتلكـامواضعـالشاذةـ
روايًةـودرايًةـكاـنبهناـعليه،ـوهذهـهيـحالـهؤاءـامجّسمة،ـيتعّلقونـبالشاّذـوامعّللـ

ـالصحيحـاموزون.ـ ويركون
قال الطحاوي: )واحوض الذي أكرمه اه تعاى بهـ  غياثاً أمتهـ  حٌق(

التيـتتلوـاإهياتـوالنبواتـ هذهـامسألةـمنـمسائلـالسمعيات،ـأي:ـامسائلـ
يـترتيبـكتبـالعقائد،ـوسميتـسمعيات؛ـأنناـاـيمكنناـمعرفتهاـإاـبواسطةـالنقلـ
ـيتعلقـباأنبياءـعليهمـ ـامسائلـجزٌءـمنها ـالصاةـوالسام،ـوهذه امسموعـعنـالنبيـعليه
ناـاهـبهـونبُيُهـعليهـالصاةـ الصاةـوالسام،ـوجزءـمنهاـيتعلقـباليومـاآخر؛ـكاـأْخَرَ
ـاموقفـوذلكـيـأرضـ ـاهـبه،ـليغيثـأمتهـي والسام،ـومنـذلكـاحوضـالذيـأكرمه

ـأخرى.ـ ـبأمور ـيتعلق امحر،ـوبعضها
قالـاإمامـالنوويـيـ»رحه«ـعىـ»صحيحـمسلم«:

»قالـالقايـعياضـرمهـاه:ـأحاديثـاحوضـصحيحة،ـواايانـبهـفرض،ـ
ـمنـاإيان،ـوهوـعىـظاهرهـعندـأهلـالسنةـواجاعة،ـاـُيتأّولـواـُيتلفـ والتصديقـبه

فيه.

)))ـ»رحـابنـأيـالعز«ـصـ249.
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ـاهـ))). ـالصحابة«. ـالنقل،ـرواهـخائٌقـمن ـالقاي:ـوحديثهـمتواتُر قال

ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»ماـ ـالبخاري:ـعنـأيـهريرةـريـاهـتعاىـعنه:ـعن روىـاإمام
بنـبيتيـومنريـروضةـمنـرياضـاجنةـومنريـعىـحوي«)2).

وروىـأيضًاـعنـعقبةـبنـعامر:ـأنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـخرجـيومًاـفصىـعىـأهلـُأُحدـ
صاتهـعىـاميت،ـثمـانرفـإىـامنر،ـفقال:ـ»إيـَفَرُطـُكْم،ـوأناـشهيدـعليكم،ـإيـ
ــواهـــأنظرـإىـحويـاآن،ـوإيـقدـُأعطيُتـخزائنـمفاتيحـاأرض،ـوإيـــواهـــ

ماـأخافـبعديـأنـتركوا،ـولكنـأخافـأنـتنافسواـفيها«)3).ـ
ورواهـاإمامـالبيهقيـيـ»سننهـالكرى«ـوقال:ـ»رواهـالبخاريـيـ»الصحيح«:ـ

ـالليث«)4). عنـسعيدـبنـرحبيلـوغره،ـورواهـمسلم:ـعنـقتيبة:ـعن
همـ فيهّيُئـ الواردَةـ يتقدمـ الذيـ ـ:ـ بالتحريكـ ــ »والَفَرُطـ »الصحاح«:ـ يـ قالـ
اأرسانـوالِداَء،ـوَيُدُرـهمـاحياَض،ـويستقيـهم.ـوهوـ»َفَعٌل«ـبمعنىـ»فاعل«،ـمثلـ

ـاهـ. َتَبٍعـبمعنىـتابع،ـيقال:ـرجلـَفَرٌط،ـوقومـَفَرٌط«.
وروىـالبيهقيـيـ»سننهـالكرى«ـعنـكعبـبنـعجرةـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ
»إنهـسيكونـأمراُء،ـفمنـصدقهمـبكذهم،ـوأعاهمـعىـظلمهم،ـفليسـمني،ـولستـ
منه،ـواـيردـعىـحوي،ـومنـمـيصدقهمـعىـكذهم،ـومـيعنهمـعىـظلمهم،ـفهوـ

مني،ـوأناـمنه،ـويردـعىـحوي«)5).
)))ـ»رحـصحيحـمسلم«ـ)5):ـ53).

ـبنـالقرـوامنر،ـ )2)ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـفضلـالصاةـيـمسجدـمكةـوامدينة،ـبابـفضلـما

.(((96(

)3)ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـامناقب،ـبابـعاماتـالنبوةـيـاإسام،ـ)3596).

)4)ـكتابـاجنائز،ـبابـذكرـروايةـمنـروىـأنهـصىـعليهمـبعدـثانـسننـتوديعًاـهم،ـ)7075).

ـالسلطانـوغره،ـ))))7)). ـاللسانـعن ـالرجلـمنـحفظ ـالبغي،ـبابـماـعى )5)ـكتابـقتالـأهل
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النبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»حويـمسرةـ روىـاإمامـالبخاريـعنـعبدـاهـبنـعمرو:ـقالـ
ـالساء،ـمنـربـ ـأطيبـمنـامسك،ـوكيزانهـكنجوم ـاللبن،ـورحه ـأبيضـمن شهر،ـماؤه

ـأبدًا«))). منهاـفاـيظمأ
ـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»إنـقدرـحويـ وروىـعنـأنسـبنـمالكـريـاهـعنه:

ـاأباريقـكعددـنجومـالساء«)2). كاـبنـأيلةـوصنعاءـمنـاليمن،ـوإنـفيهـمن
وروىـمسلمـيـ»صحيحه«ـعنـأيـهريرة:ـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»إنـحويـ
ـأكثرـ ـباللبن،ـوآنيته ـالعسل ـالثلج،ـوأحىـمن ـبياضًاـمن ـأشد ـآيلةـمنـعدن،ـهو أبعدـمن
ـالناسـعنـحوضه«ـقالوا:ـ ـالرجُلـإبل ـالناسـعنهـكاـيصُد ـالنجوم،ـوإيـأصُد منـعدد
ياـرسولـاهـأتعرفناـيومئذ؟ـقال:ـ»نعم!ـلكمـسياـليستـأحدـمنـاأمم،ـَتِردوَنـعّيـ

ـالوضوء«)3). غّرًاـمّجلنـمنـأثر
ـبمعنىـاحديثـالسابق)4). وأخرجـمسلمـعنـحذيفة

ـالنسفية«: ـالسعدـيـ»رح ـاإمام قال
»واحوضـحٌق؛ـلقولهـتعاى:ـ﴿ڎ ڎ ڈ﴾ـ]الكوثر:ـ)[،ـولقولهـعليهـ
السام:ـحويـمسرةـشهرـوزواياهـسواءـوماؤهـأبيضـمنـاللبن،ـورحهـأطيبـمنـ
امسك،ـوكيزانهـأكثرـمنـنجومـالساءـمنـيربـمنهاـفاـيظمأـأبدًا،ـواأحاديثـفيهـ
كثرة)5)«،ـوعارضهـامحّيـالعامةـاخيايـفقال:ـ»يشرـإىـأنـالكوثرـهوـاحوض،ـ

)))ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـالرقاق،ـبابـيـاحوض،ـ)6579).

)2)ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـالرقاق،ـبابـيـاحوض،ـ)6580).

ـالغرةـوالتحجيلـيـالوضوء،ـ)247). ـبابـاستحبابـإطالة )3)ـكتابـالطهارة،

ـالغرةـوالتحجيلـيـالوضوء،ـ)248). ـبابـاستحبابـإطالة )4)ـكتابـالطهارة،

ـاحوايـالبهية،ـ ـالتفتازاي،ـمعـمموعة ـاملةـوالدين ـامحققـسعد ـالنسفية«ـلإمام ـالعقائد )5)ـ»رح

ـقديمة.ـص66). طبعةـعثانية
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واأصُح:ـأنهـغره؛ـفإنهـهرـيـاجنة،ـواحوضـيـاموقف«.ـاهـ))).ـ

ـالرمذيـعنـ ـالذيـأخرجه ـالسام ـاخيايـحديثـالرسولـعليه ـقاله ـما ـيؤيد وربا
سُمرةـريـاهـعنهـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ»إنـلكلـنبيـحوضًا،ـوإهمـليتباَهونـأهمـ

أكثُرـواردًا،ـوإيـأرجوـأنـأكونـأكثرهمـواردًة«.ـاهـ)2).ـ
ورباـيكونـاأقرب:ـأنـاحوضـيـاموقف،ـوهوـمصُبـالنهرـالذيـيـاجنة،ـ
خاصةـأنهـقدـوردـيـالكوثرـأنهـهٌرـجري،ـوهوـخاُفـمفهومـاحوض،ـومنـذلكـماـ
رواهـاحاكمـيـ»امستدرك«:عنـأنسـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ»دخلُتـاجنَة،ـفإذاـأناـ
بنهرـجري،ـحافتاهـخيامـاللؤلؤ،ـفربتـبيديـإىـمرىـاماء،ـفإذاـمسكـأذفر،ـفقلتـ

جرائيل:ـماـهذا؟ـقال:ـهذاـالكوثرـالذيـأعطاَكهـرُبكـعزـوجل«)3).
قالـالسيوطيـيـ»البدورـالسافرةـيـأمورـاآخرة«:ـ

»قالـالدارقطني:ـقالـعلاؤنا:ـكلـمنـارتدـعنـدينـاه،ـأوـأحدثـفيهـماـاـ
يرضاهـاهـتعاى،ـومـيأذنـبه،ـفهوـمنـالـمطرودينـعنـاحوض،ـوأشدهمـطردًاـمنـ
ـفهؤاءـ ـعىـاختافـفرقهمــ ـامسلمن،ـكاخوارجـوالروافضـوامعتزلةــ خالفـماعة
كلهمـمبّدلون،ـوكذلكـالظَلمةـامرفونـيـاجورـوالظلمـوطمسـاحّقـوإذالـأهله،ـ
ـيكونـ ـالطرُدـقد ـثم ـالزيغـوالبدع، ـأهل ـبامعاي،ـوماعة ـامستخّفون ـللكبائر، وامعلنون
ـيقال:ـ ـيكنـيـالعقائد،ـوقد ـالتبديلـيـاأعال،ـوم ـإنـكان ـامغفرة ـبعد يـحال،ـويقربون

ـالنارـبعدـذلكـمـُيعّذبواـبالعطش.ـ ـالكبائرـَيِردونـويربون،ـوإذاـدخلوا إنـأهل

ـالتفتازاي،ـص66). ـاملةـوالدين ـامحققـسعد ـلإمام ـالنسفية« ـالعقائد )))ـ»رح

ـبابـماـجاءـيـصفةـاحوض،ـ)2443). ـالقيامةـوالرقائقـوالورع، ـأبوابـصفة )2)ـأخرجهـيـ»سننه«،

ـاللفظ.ـ )3)ـكتابـاإيان،ـ)075)(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـالشيخنـومـيرجاهـهذا

ـالذهبي:ـعىـرطها. وقال
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وهذاـعىـماـاختارهـمنـقال:ـإنـاحوضـقبَلـالراط،ـوالذيـرّجحهـالقايـ
عياض:ـأنـاحوضـبجانبـاجنةـينصبـفيهـاماءـمنـالنهرـالذيـداخلها،ـفلوـكانـقبَلـ
الراطـخالفـالناُرـبينهـوبنـاماءـالذيـيصُبـمنـالكوثر،ـقال:ـوأماـماـأوردـعليهـمنـ
حديثـأنـماعةـُيدفعونـعنـاحوضـبعدـأنـَيِردوه،ـوُيذهبـهمـإىـالنارـفجواُبه:ـ
ـقبلـأنـيلصواـمنـبقيةـ ـفُيدفعونـيـالنار، ـيقُربونـمنـاحوضـبحيثـيَرونهـوُيَرون أهم

ـاهـ))). الراط«.
وقدـوردـيـكثيـرـمنـالرواياتـأنـلكلـنبيـحوضًا،ـواحوضـالذيـأكرمـاهـ
سيدناـممدًاـبهـقالـبعضـالعلاء:ـإنهـهوـالكوثر:ـ﴿ڎ ڎ ڈ﴾،ـلكنـ
اأصحـــواهـأعلمــ:ـأنـالكوثرـهرـيـاجنة،ـواحوُضـليسـيـاجنة،ـبلـيـاموقف.

وقالـبعضـالعلاءـــمنهمـالقايـعياضـاعتمـادًاـعىـبعضـالرواياتــ:ـإَنـ
الكوثرـهرـيـاجنة،ـوإنـهذاـالنهرـيصُبـيـاحوضـالذيـيـاموقف،ـوماـيؤيدـذلكـ
ماـوردـيـحديثـعنـابنـمسعودـوفيه:ـ»وُيَشُقـيـهرـمنـالكوثرـإىـحوي«)2)،ـوإنـ

ـاحديثـضعيفًا. كانـهذا
هذهـبعُضـالرواياتـالواردةـيـإثباتـاحوض،ـوإثباُتهـاـخافـفيهـبنـامسلمن.

مسألة الذود عن احوض
ـالناسـعنـ ـبعَض ــ ـُيبعد ـأي: ــ ـَيذوُد ـالسام ـالنبيـعليه وردـيـبعضـالرواياتـأن
حوضهـيومـالقيامة،ـومعنىـأنهـيبعدهم:ـأيـأهمـيكونونـمنـضمنـأمته؛ـأنـغَرـأمتهـ

)))ـ»البدورـالسافرةـيـأمورـاآخرة«ـص239.

ـبنيـإرائيل،ـ)3385(.ـوقال:ـ ـبابـتفسرـسورة ـاحاكمـي»مستدركه«،ـكتابـالتفسر، ـأخرجه (2(

ـوقالـالذهبي:ـاـواه،ـ هذاـحديثـصحيحـاإسنادـومـيرجاه،ـوعثانـبنـعمرـهوـابنـاليقظان.
ـالدراقطنيـوالباقونـثقات. فعثانـضعفه
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اـَيردونـاحوض،ـواـيطَمعونـيـالربـمنه،ـوسوفـُأوردـماـقيلـيـهذهـامسألة؛ـ

ـبذلك.ـ ـيعلق ليتبّنـسببـالذود،ـوبعضـما
روىـالبخاري:ـعنـأيـهريرةـريـاهـعنه:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»والذيـنفيـ

بيده،ـأذودّنـرجااًـعنـحويـكاـُتذادـالغريبةـمنـاإبلـعنـاحوض«))).
ـاهـملسو هيلع هللا ىلصـخرجـيومًاـفصىـعىـأهلـ ـالبخاريـعنـعقبةـبنـعامر:ـأنـرسول وروى
أحدـصاتهـعىـاميت،ـثمـانرفـإىـامنر،ـفقال:ـ»إيـفرطكم،ـوأناـشهيدـعليكم،ـ
وإيـــواهـــأنظرـإىـحويـاآن،ـوإيـقدـُأعطيتـمفاتيحـخزائـنـاأرض«ـــأوـ
»مفاتيحـاأرض«ـــ»وإيـــواهـــماـأخافـعليكمـأنـُتركواـبعدي،ـولكنيـأخافـ

ـفيها«)2). ـتنافسوا ـأن عليكم
ـالذودـواإبعادـعنـاحوضـإناـهوـبسببـالتنافسـ ـاحديثـفيهـإشارٌةـإىـأن هذا
يـالدنيا،ـوهذاـماـيستفادـمنـقولهـعليهـالسام:ـ»ولكنيـأخافـأنـتنافسواـفيها«،ـوقدـ

ـامعنىـكاـسنذكره.ـ وردـماـيؤيدـهذا
ـ»أناـعىـ ـقالتـأساء:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال: ـقال: ـالبخاريـعنـابنـأيـمليكة وماـرواه
ـمَشواـ ـفيقول:ـاـتدري، ـأمتي، ـفأقول: ـفُيؤخذـبناسـمنـدوي، حويـأنتظرـمنـيِردـعّي،
ـاللهمـإناـنعوذـبكـأنـنرجعـعىـأعقابنا،ـأوـنفتن)3).ـ ـابنـأيـمليكة: ـالقهقرى«ـقال عى
يفيدـأنـامبعدينـمنـأمةـالنبيـعليهـالسام،ـوأهمـمَشُواـالقهقرىـوُفتنوا،ـوأنـ

ـامائكة.ـ ـأهم ـالسام،ـوالغالُب الذيـيذودهمـعنـاحوضـليسـالنبيـعليه
)))ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـامساقاة،ـبابـمنـرأىـأنـصاحبـاحوضـوالقربةـأحقـبمـائه،ـ

.(2367(

ـالدنياـوالتنافسـفيها،ـ)6426). )2)ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـالرقاق،ـبابـماـحذرـمنـزهرة

)3)ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـالفتن،ـبابـماـجاءـيـقولـاهـتعاى:ـ﴿ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ۈئ ېئ ېئ ېئ﴾ـ]اأنفال:ـ25[ـوماـكانـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـحذرـمنـالفتن،ـ)7084).
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ـابنـحبانـيـ»صحيحه«:ـعنـثوبان:ـأنـنبيـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ وهذاـاـيالفـماـرواه
ـنسبةـ ـففيه ـإيـأرهمـبعصايـحتىـيرفض«))). ـالناس، »أناـعندـعقرـحويـأذودـعنه

ـامائكةـيـذلك.ـ الذودـللنبي،ـفاـيبعدـأنهـيشركـمع
وقدـوردـأنهـعليهـالسامـيعرفـأمتهـمنـعامٍةـمذكورةـيـحديثـحذيفةـالذيـ
رواهـمسلم:ـقالوا:ـياـرسولـاهـوتعرفنا؟ـقال:ـ»نعمـتِردونـعيـغّرًاـمّجلنـمنـآثارـ

ـليستـأحدـغركم«)2).ـ الوضوء،
ـالسامـ ـإنـالنبيـعليه ـوقدـيقال: ـالسام، ـأمتهـعليه ـليستـأحٍدـغِر ـالعامة فهذه

ـالذينـكانواـيـزمانه،ـفاـحتاجـإىـعاماٍتـمعرفتهم. يعرفـصحابته
ـوأماـهذهـالعامة،ـفإناـهيـلِـمنـيؤمنـبهـمنـيأيـبعده،ـوهمـالذينـساهمـ
إخوانه؛ـكاـوردـيـحديثـمسلم:ـعنـأيـهريرة:ـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـأتىـامقرةـفقال:ـ
أناـقدـرأيناـ »السامـعليكمـدارـقومـمؤمنن،ـوإناـإنـشاءـاهـبكمـاحقون،ـوِددُتـ
إخواننا،ـقالوا:ـأَولسناـإخوانكـياـرسولـاه؟ـقال:ـ»أنتمـأصحاي،ـوإخوانناـالذينـمـ
يأتواـبعد«ـفقالوا:ـكيفـتعرفـمنـمـيأِتـبعُدـمنـأمتكـياـرسولـاه؟ـفقال:ـ»أرأيَتـ
لوـأنـرجاًـلهـخيٌلـُغٌرـمَجلةـبنـظهريـخيٍلـُدهٍمـُهٍم،ـأاـيعرفـخيله؟ـقالوا:ـبىـياـ
رسولـاه،ـقال:ـ»فإهمـيأتونـغّرًاـمَجلنـمنـالوضوء،ـوأناـفَرطهمـعىـاحوض،ـأاـ
ـبّدلواـ ـقد ـإهم ـفُيقال: ـأاـهُلّم! ـأنادهم: ـالبعرـالضاُل، ـُيذاد لُيذاَدّنـرجاٌلـعنـحويـكا

ـفأقول:ـُسحقًاـسحقًا«)3). بعدك،
)))ـكتابـالتاريخ،ـبابـاحوضـوالشفاعة،ـ)6455).

)2)ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكـتابـالطهارة،ـبابـاستحبابـإطالةـالغرةـوالتحجيلـيـالوضوء،ـ

.(248(

)3)ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكـتابـالطهارة،ـبابـاستحبابـإطالةـالغرةـوالتحجيلـيـالوضوء،ـ

.(249(
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ـابنـخزيمةـيـ»صحيحه«))). رواه

وماـيبنـجهةـالتغيرـالتيـغرهاـهؤاءـالرجالـالذينـيذادونـعنـحوضـالنبيـ
عليهـالسـام،ـماـرواهـابنـحبانـيـ»صحيحه«:ـعنـجابرـبنـعبدـاهـأنـرسولـاهـ
ملسو هيلع هللا ىلصـقالـلكعبـبنـعجرة:ـ»ياـكعبـبنـعجرة،ـأعاذناـاهـمنـأمارة السفهاء«،ـقالوا:ـ
ياـرسولـاه،ـوماـإمارةـالسفهاء؟ـقال:ـ»أمراُء يكونون بعدي، ا هتدون هديي، وا 
ـمنيـولستـ ـفأولئكـليسوا ـوأعاهمـعىـظلمهم، ـفمنـصدقهمـبكذهم، يستنون بسنتي،
منهم،ـواـيردواـعّيـحوي،ـومنـمـيصّدقهمـبكذهم،ـومـُيعنهمـعىـظلمهم،ـفهمـ
ُجنّة،ـوالصدقةـ الصومـ بنـعجرة،ـ ياـكعبـ منهم،ـوسردونـعيـحوي،ـ وأناـ منيـ
ـالناسـغاديان:ـ ـ»ياـكعبـبنـعجرة، ــ ـ»قربان« ـقال: ـأو ــ ـبرهان« ـاخطيئة،ـوالصاة تطفُئ

ـفُموبقها«)2). ـفُمعتقها،ـوبائعـنفسه فمبتاعـنفسه
ـالنبيـعليهـالسامـ ـيذادونـعنـاحوض:ـهوـماـساه فأحدـاأسبابـالتيـمنـأجلها
بأمارةـالسفهاء،ـوهيـالتيـليستـعىـمنهاجـالنبيـعليهـالسام،ـوهؤاءـُيذادونـعنـ
ـالنبيـعليهـ ـأهمـرجاٌلـمنـأمة احوضـهمـوأتباُعهم،ـوماـمىـنعرفـمنـصفةـمنـُيذاد

ـالصحابةـومنـغرهم. السام،ـوحتملـكوهمـمن
وقدـوردـيـ»مسندـأيـيعى«:ـعنـأنس:ـأظنهـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»سيـردـعىـ
حويـأقواٌمـُيتلجونـدوي،ـفأقول:ـياـربـأصحاي،ـفيقال:ـإنكـاـتدريـماـأحدثواـ

بعدك«)3).ـ

)))ـكتابـالوضوء،ـبابـذكرـحطـاخطاياـورفعـالدرجاتـيـاجنةـبإسباغـالوضوءـعىـامكارهـ

ـاه،ـ)6). ـامرابطـيـسبيل ـالصاةـأجر ـالصاةـبعد وإعطاءـمنتظر
ـالسفهاء،ـ)4)45). ـامصطفىـملسو هيلع هللا ىلصـمنـإمارة )2)ـكتابـالسر،ـبابـذكرـتعوذ

)3)ـ)3942(،ـ)7:ـ34).
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ـيتقوىـبغرهـماـرويـيـالصحاحـكاحديثـالذيـ ـلنفسه، ـاحديثـضعيٌف وهذا
ـعنـبنـَعَباٍسـريـاهـعنهاـقالـَخَطَبـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ رواهـالبخاريـعنـَسِعيِدـبنـُجَبْرٍ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ  فقال:ـ»إَِنُكْمـَمُْشوُروَنـإىـاهـُحَفاًةـُعَراًةـُغْرًاـ﴿ـ
ڃڃ ڃ ڃ چ﴾ـ]اأنبياء:ـ04)[ـُثَمـإَِنـَأَوَلـمنـُيْكَسىـيومـالِقَياَمِةـإْبَراِهيُمـأاـإنهـ
ـَتْدِريـماـ ـفُيَقاُلـَا ـَأْصَحاِي ـياـَرِب ـفأُقوُل ـالِشَاِل ـَفُيْؤَخُذـِهِْمـَذاَت ـُأَمتِي ـبِرَجاٍلـمن ُيـَجاُء
ـالَصالُِحـ﴿ۈ    ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾ـ]امائدة:ـ7))[ـ ـاْلَعْبُد ـَبْعَدَكـفَأُقوُلـكاـقال َأْحَدُثوا

إىـَقْولِِهـ﴿ەئ﴾ـفُيَقاُلـإَِنـَهُؤَاِءـمـَيَزاُلواـُمْرَتِديَنـعىـَأْعَقاِهِْمـُمنُْذـَفاَرْقَتُهْم)))«.
وفيهـذكُرـأنـالذينـيذادونـعنـاحوضـمنـالصحابة،ـولكنـوردـيـأحاديَثـ
صحيحٍةـأخرىـذكُرـأهمـمنـالصحابة،ـورباـيكونـيـلفظـ»أصيحاي«ـإشارةـإىـأهمـ
ـيقالـمـاـيكونونـمنـالذينـهمـصحبةـ ـالصحابةـواـمنـخواّصهم.ـوقد ليسواـمنـكبار
ظاهرةـوارتدواـبعدـالنبيـعليهـالصاةـوالسام،ـويردـعىـذلكـإشكالـجوازـخطيـ

هؤاءـالراَطـإىـاحوضـحتىـيطردواـعنه!ـواهـأعلم.ـ
وأخرجـالطرايـيـ»مسندـالشاميـن«ـعنـأيـهريرة:ـعنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ
إّيـوعرفُتهمـُحجبواـ إذاـُرفعواـ »والذيـنفيـبيده،ـلردّنـعىـحويـرجال،ـحتىـ

دوي،ـفأقول:ـأصحايـأصحاي!ـفيقال:ـإنكـاـتدريـماـأحدثواـبعدك«)2).ـ
وقدـوردـاسمـالصحابةـيـهذاـاموضعـعندـالبخاري:ـفياـرواهـعنـعبدـاهـعنـ
النبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أناـفرطكمـعىـاحوض«:ـوحدثنيـعمروـبنـعي:ـحدثناـممدـبنـجعفر:ـ
ـالنبيـاهـ ـاهـريـاهـعنه:ـعن ـأباـوائل:ـعنـعبد ـامغرةـقال:ـسمعُت حدثناـشعبة:ـعن

)))ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـتفسرـالقرآن،ـبابـ﴿ۈ   ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ 

ې ې ې   ېى ى ائ ائ ەئ ەئ﴾ـ]امائدة:ـ7))[،ـ)4625).
)2)ـ)2359(،ـ)3:ـ0)3).
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ملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»أناـفرطكمـعىـاحوض،ـولُرفَعّنـرجالـمنكم،ـثمـلُيختلُجّنـدوي،ـفأقول:ـ

يا رب أصحاي!ـفيقال:ـإنكـاـتدريـماـأحدثواـبعدك«))).
ويـروايةـسهلـبنـسعد:ـ»لردنـعّيـأقواٌم أعرفهم ويعرفونـني،ـثمـُحالـبينيـ

وبينهم«)2).ـ
ـفلُرفعنـ ـفَرطكمـعىـاحوض، ـ»أنا ـقالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص: وأخرجـالبخاريـعنـعبدـاه:
إَيـرجالـمنكم،ـحتىـإذاـأهويُتـأناوهمـاخُتلجواـدوي،ـفأقول:ـأْي رّب أصحاي!ـ

يقول:ـاـتدريـماـأحدثواـبعدك«)3).
وقالـاإمامـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:

»قوله:ـ»وإنهـسُيجاءـبرجالـمنـأمتيـفيؤخذـهمـذاتـالشمـال«:ـأي:ـإىـجهةـ
النار،ـووقعـذلكـرحًاـيـحديثـأيـهريرةـيـآخِرـبابـصفةـالنارـمنـطريقـعطاءـ
ـبينيـوبينهم،ـفقال:ـ ـإذاـعرفُتهمـخرجـرجٌلـمن ـيسارـعنه،ـولفظه:ـ»فإذاـزمرةـحتى ابن
هلّم،ـفقلت:ـإىـأين؟ـقال:ـإىـالنار«ـاحديَث،ـوبنـيـحديثـأنسـاموضعـولفظه:ـ
»لردنـعيـناسـمنـأصحايـاحوضـحتىـإذاـعرفُتهمـاختلجواـدوي«ـاحديَث،ـويـ
ـبينيـوبينهم«،ـويـحديثـ ـاعرفهمـويعرفوننيـثمـحال ـ»لِردّنـعيـأقوام حديثـسهل:
أيـهريرةـعندـمسلم:ـ»لُيذادّنـرجالـعنـحويـكاـُيذادـالبعرـالضالـأنادهم:ـأاـ

هلّم«.
قوله:ـ»فأقول:ـياـربـأصحاي«:ـيـروايةـأمد:ـ»فأقولن«،ـويـروايةـأحاديثـ

)))ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـالرقاق،ـبابـيـاحوض،ـ)6575).

)2)ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـالرقاق،ـبابـيـاحوض،ـ)6583).

ـبابـماـجاءـيـقولـاهـتعاىـ﴿ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـالفتن، (3(

ېئ ېئ ېئ﴾ـ]اأنفال:ـ25[.ـوماـكانـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـحذرـمنـالفتن،ـ)6642).
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ـبالتصغر،ـوكذاـهوـيـحديثـأنس،ـوهوـخرـمبتدأـمذوفـتقديرهـ ـ»أصيحاي« اأنبياء:

»هؤاء«.ـ
ـامذكور:ـ ـبعدك«:ـيـحديثـأيـهريرة ـأحَدثوا ـإنكـاـتدريـما ـ»فيقولـاه: قوله:
»إهمـارتدواـعىـأدبارهمـالقهقرى«،ـوزادـيـروايةـسعيدـبنـامسيبـعنـأيـهريرةـأيضًا:ـ
»فيقول:ـإنكـاـعلمـلكـباـأحدثواـبعدك،ـفيقال:ـإهمـقدـبّدلواـبعدك،ـفأقول:ـُسحقًاـ
ـالنارـأيضًا:ـ ـوالتأكيدـللمبالغة،ـويـحديثـأيـسعيدـيـبابـصفة ـبعدًا، ـُبعدًا ـأي، سحقًا«
»فيقال:ـإنكـاـتدريـماـأحدثواـبعدك،ـفأقول:ـُسحقًاـسحقًاـمنـغرـبعدي«،ـوزادـيـ
روايةـعطاءـبنـيسار:ـ»فاـأراهـيُلصـمنهمـإاـمثلـملـالنعم«،ـوأمدـوالطرايـمنـ
حديثـأيـبكرةـرفعه:ـ»لردنـعيـاحوضـرجالـمنـصحبنيـورآي«،ـوسندهـحسن،ـ
ـأنـاـجعلنيـ ـاهَ ـياـرسولـاهـادُع ـفقلُت: ـنحوه،ـوزاد: وللطرايـمنـحديثـأيـالدرداء

منهم،ـقال:ـ»لستـمنهم«،ـوسندهـحسن.
قـوله:ـ»فأقـولـكمـاـقـالـالعبدـالصـالح:ـ﴿ۈ  ۈ ٴۇ﴾ـإىـقـوله:ـ

﴿ىئ﴾«))):ـكذاـأيـذر،ـويـروايةـغرهـزيادةـ﴿ۋ ۋ ۅ﴾،ـوالباقيـسواء.
ـيزالواـمرتدينـعىـاعقاهم«:ـوقعـيـروايةـالكشميهني:ـ قوله:ـ»قال:ـفيقال:ـإهمـم
ـاهـ ـالفربري:ـذكرـعنـأيـعبد »لنـيزالوا«ـووقعـيـترمةـمريمـمنـأحاديثـاأنبياء،ـقال

)))ـقالـتعاىـيـسورةـامائدة:ـ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   * ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ 
ەئ * وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ * ی ی ی ی جئ حئ 
مج﴾ـ حج  يث  مثىث  جث  يت  ىت  مت  حتخت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  مئىئ 

]امائدة:ـ6))-9))[.
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البخاريـعنـقبيصةـقال:ـهمـالذينـارتدواـعىـعهدـأيـبكر،ـفقاتلهمـأبوـبكر،ـيعني:ـ
حتىـُقتلواـوماتواـعىـالكفر،ـوقدـوصلهـاإسمـاعييـمنـوجهـآخرـعنـقبيصة،ـوقالـ
اخطاي:ـمـيرتدـمنـالصحابةـأحد،ـوإناـارتّدـقوٌمـمنـُجفاةـاأعرابـمنـاـنرةـلهـ
»أصيحاي«  قوله:  ويدل  امشهورين،  الصحابة  ي  قدحاً  يوجب  ا  وذلك  الدين،ـ يـ
ـبـ»أمتي«:ـ ـمنـالكفر،ـوامراد ـقيل:ـهوـعىـظاهره بالتصغر عى قّلة عددهم،ـوقالـغره:
ـهمـوسحقًا«،ـ ـ»فأقولـبعدًا ـالدعوةـاـأمةـاإجابة،ـورجحـبقولهـيـحديثـأيـهريرة: أمة
ويؤيدهـكوُهمـَخِفَيـعليهـحاُهم،ـولوـكانواـمنـأمةـاإجابةـلعرفـحاهمـبكونـأعاهمـ
ُتعَرُضـعليه،ـوهذاـيرُدهـقولهـيـحديثـأنس:ـ»حتىـإذاـعرفـُتهم«،ـوكذاـيـحديثـ

أيـهريرة.
ـأوـمنـمرتكبيـالكبائر،ـوقيل:ـهمـقوٌمـ ـمنافقن، وقالـابنـالتن:ـحتملـأنـيكونوا

منـجفاةـااعرابـدخلواـيـاإسامـرغبةـورهبة.ـ
وقالـالداودي:ـاـيمتنعـدخوُلـأصحابـالكبائرـوالبدعـيـذلك.ـ

ـبالغّرةـوالتحجيل؛ـ وقالـالنووي:ـقيل:ـهمـامنافقونـوامرتدون،ـفيجوزـأنـُحروا
لكوهمـمنـملةـاأمة،ـفينادهمـمنـأجلـالسياـالتيـعليهم،ـفيقال:ـإهمـبّدلواـبعدك.ـ

أي:ـمـيموتواـعىـظاهرـماـفارقَتهمـعليه.ـ
ـنورهم.ـ ـالغّرةـوالتحجيلـوُيطفأ قالـعياضـوغُره:ـوعىـهذاـفيذهُبـعنهم

وقيل:ـاـيلزمـأنـتكونـعليهمـالسيا،ـبلـينادهمـلِـاـكانـيعرفـمنـإسامهم،ـ
يقطعـ فاـ هذاـ وعىـ اإسام،ـ ماتواـعىـ الذينـ والبدعـ الكبائرـ أصحابـ همـ وقيل:ـ
ـُيرموا،ـواـيمتنعـ ـثم ـُيذادواـعنـاحوضـأواًـعقوبةـهم، ـأن ـالنار؛ـجواز بدخولـهؤاء

أنـيكونـهمـغّرٌةـوحجيل،ـفعرفهمـبالسياـسواءـكانواـيـزمنهـأوـبعده.
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ورّجحـعياضـوالباجيـوغيـرماـماـقالـقبيصُةـراويـاخر:ـإهمـَمنـارتـّدـ
بعدهـملسو هيلع هللا ىلص،ـواـيلزمـمنـمعرفتهـهمـأنـيكونـعليهمـالسيا؛ـأهاـكرامٌةـيظهرـهاـعملـ
امسلم،ـوامرتّدـقدـحبطـعمله،ـفقدـيكونـعرفهمـبأعياهمـاـبصفتهم،ـباعتبارـماـكانواـ
عليهـقبلـارتدادهم،ـواـيبعدـأنـيدخلـيـذلكـأيضًاـمنـكانـيـزمنهـمنـامنافقن،ـ
وسيأيـيـحديثـالشفاعة:ـ»وتبقىـهذهـاأمةـفيهاـمنافقوها«،ـفدَلـعىـأهمـُحَرونـ
معـامؤمنن،ـفيعرفـأعياهم،ـولوـمـيكنـهمـتلكـالسيمـا،ـفمنـعرفـصورَتهـناداهـ

ـالتيـفارقهـعليهاـيـالدنيا. مستصحبًاـحاله
ـ»أصحاي«،ـ ـلتعبرهـيـاخرـبقوله: ـفاسُتبعد ـأصحابـالبدعـيـذلك، ـدخوُل وأما
وأصحابـالبدعـإناـحدثواـبعده،ـوُأجيبـبحملـالصحبةـعىـامعنىـاأعّم،ـواسُتبعدـ
أيضًاـأنهـاـيقالـللمسلمـولوـكانـمبتدعًا:ـسحقًا،ـوأجيب:ـبأنهـاـيمتنعـأنـيقالـذلكـ
ـ»سحقًا«ـ ـفيكونـقوله: ـبالشفاعة، ـثمـينجو ـبالتعذيبـعىـمعصية، ـأنهـقيـعليه منـعلم

ـالقولـيـأصحابـالكبائر.ـ ـالرجاء،ـوكذا ـاهـمعـبقاء تسليًاـأمر
وقالـالبيضاوي:ـليسـقوله:ـ»مرتدين«ـنّصًاـيـكوهمـارتدواـعنـاإسام،ـبلـ
حتملـذلك،ـوحتملـأنـيراد:ـأهمـعصاةـامؤمننـامرتّدونـعنـااستقامة،ـيبّدلونـ

ـانتهى. ـبالسيئة اأعالـالصاحة
وقدـأخرجـأبوـيعىـبسنـدـحسنـعنـأيـسعيد:ـسمعُتـرسوَلـاهـملسو هيلع هللا ىلصـفذكرـ
ـياـرسولـاهـ ـفإذاـجئُتمـقالـرجل: ـإيـفرطكمـعىـاحوض، ـالناس، ـأها ـ»يا ـفقال: حديثًا،
ـالنسبـفقدـعرفته،ـولعّلكمـ ـبنـفان،ـفأقول:ـأما ـبنـفان،ـوقالـآخر:ـأناـفان أناـفان

ـاهـ))). أحدثُتمـبعديـوارتددُتم«،ـوأمدـوالبزارـنحوهـمنـحديثـجابر«.

)))ـ»فتحـالباري«ـ))):ـ385).
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ـاإمامـمسلمـقدـروىـعنـأيـهريرةـرفعه:ـ»إيـأذودـ ـأن ـأيضًا: وذكرـيـ»الفتح«
عنـحويـرجااًـكاـُتذادـالغريبةـعنـاإبل«،ـوأخرجهـمنـوجهـآخرـعنـأيـهريرةـ
ـأخرجـمنـاأحاديثـيـذكرـ ـالبخاريـمعـكثرةـما ـامعنىـمـُيرجه ـأثناءـحديث،ـوهذا ي
احوض،ـواحكمةـيـالـذودـامذكور:ـأنهـملسو هيلع هللا ىلصـيريدـأنـيرشدـكـَلـأحدـإىـحوضـنبيهـ
ــعىـماـتقّدمـأنـلكلـنبيـحوضًاـــوأهمـيتباَهونـبكثرةـمنـيتبعهم،ـفيكونـذلكـمنـ
ملةـإنصافهـورعايةـإخوانهـمنـالنبين،ـاـأنهـيطُردهمـُبخاًـعليهمـباماء،ـوحتمل:ـأنهـ

يطردـمنـاـيستحقـالربـمنـاحوض،ـوالعلمـعندـاهـتعاى«))).
ـالنوويـيـ»رحـ ـاإمام ـإليه ـأشار ـما ـابُنـحجر ـااحتالـالذيـذكره ـيؤيدـهذا وما

مسلم«:
»قولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إيـَلبُِعـْقرـحوي«:ـهوـبضمـالعنـوإسكانـالقاف،ـوهوـموقفـ

اإبلـمنـاحوضـإذاـوردته،ـوقيل:ـمؤخره.ـ
قولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أذودـالناسـأهلـاليمن«:ـأضـربـبعصايـحتىـيرفـّضـعليهم،ـ
معناه:ـأطردـالناسـعنهـغرـأهلـاليمن؛ـليـرفّضـعىـأهلـاليمن،ـوهذهـكرامةـأهلـ
اليمنـيـتقديمهمـيـالربـمنه؛ـمازاًةـهمـبحسنـصنيعهم،ـوتقُدمهمـيـاإسام،ـ
واأنصاُرـمنـاليمن،ـفيدفعـغرهمـحتىـيربوا؛ـكمـاـَدفعواـيـالدنياـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ

ـيسيلـعليهم«)2). ـأي: أعداءهـوامكروهات،ـومعنىـ»يرفّضـعليهم«
وروىـالبخاريـيـ»صحيحه«:ـعنـابنـعباسـريـاهـعنهمـاـقال:ـخطبـ
رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـفقال:ـ»ياـأهاـالناس،ـإنكمـمشورونـإىـاهـحفاًةـعراًةـُغْراً«ـثمـقال:ـ
آخرـ إىـ ]اأنبياء:ـ04)[ـ ڦ    ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ﴾ـ ﴿ـ

)))ـ»فتحـالباري«ـ))):ـ474).

)2)ـ»رحـصحيحـمسلم«ـ)5):ـ62).
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اآية،ـثمـقال:ـ»أاـوإنـأولـاخائقـُيكسىـيومـالقيامةـإبراهيُم،ـأاـوإنهـُجاءـبرجالـ
منـأمتي،ـفيؤخذـهمـذاتـالشال،ـفأقول:ـياـربـأصيحاي!ـفيقال:ـإنكـاـتدريـماـ

ـفأقولـكاـقالـالعبدـالصالح:ـ﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ  ـبعدك، أحدثوا
ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ﴾،ـفيقال:ـإنـهؤاءـمـيزالواـمرتّدينـعىـ

ـفارقتهم«))). أعقاهمـمنذ
ـ»لِردّنـعيـناٌسـمنـأصحايـاحوَض،ـحتىـ وروىـعنـأنس:عنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:

ـبعدك«)2). ـأحدثوا ـأصيحاي!ـفيقول:ـاـتدريـما ـاخُتلجواـدوي،ـفأقول: عرفُتهم
وروىـمسلمـيـ»صحيحه«ـعنـأنسـبنـمالك:ـأنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»لردنـعيـ
احوضـرجاٌلـمنـصاحبني،ـحتىـإذاـرأيُتهمـوُرفعواـإّيـاخُتلجواـدوي،ـفأقولن:ـأْيـ

رّب،ـأصيحايـأصيحاي!ـفلُيقالّنـي:ـإنكـاـتدريـماـأحدثواـبعدك«)3).
ـالنوويـيـ»رحهـعىـصحيحـمسلم«: قال

ـإيـ ـاذاـرأيتهمـورفعوا »قولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»لردنـعىـاحوضـرجاٌلـمنـصاحبني،ـحتى
اخُتلجواـدويـفأقولن:ـرّبـأصيحايـأصيحاي!ـفليقالنـي:ـإنكـاـتدريـماـأحدثواـ
بعدك«:ـأماـ»اخُتلجوا«ـفمعناه:ـاقُتطعوا،ـوأماـ»أصيحاي«ـفوقعـيـالرواياتـمصَغرًاـ
مكّررًا،ـويـبعضـالنسخـ»أصحايـأصحاي«ـمكَراـمكررًا،ـقالـالقاي:ـهذاـدليلـ
ـالردة،ـوهذاـقالـفيهم:ـ»سحقًاـسحقًا«ـواـيقولـذلكـ لصحةـتأويلـمنـتأولـأهمـأهل

ـاأمة،ـبلـيشفعـهمـوهتّمـأمرهم. يـمذنبي

)))ـكتابـتفسرـالقرآن،ـبابـ﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى 

ى ائ ائ ەئ ەئ﴾ـ]امائدة:ـ7))[،ـ)4625).
)2)ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـالرقاق،ـبابـيـاحوض،ـ)6582).

ـبابـإثباتـحوضـنبيناـملسو هيلع هللا ىلصـوصفاته،ـ)40). )3)ـكتابـالفضائل،
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قال:ـوقيل:ـهؤاءـصنفان:

ـمبّدلونـلأعالـ ـمرتّدونـعنـااستقامةـاـعنـاإسام،ـوهؤاء أحدما:ـعصاٌة
الصاحةـبالسيئة.ـ

والثاي:ـمرتّدونـإىـالكفرـحقيقًة،ـناكصونـعىـأعقاهم،ـواسمـالتبديلـيشملـ
ـاهـ))). الصنَفن«.

قال الطحاوي: )والشفاعة التي ادخرها هم حق، كا روي ي اأخبار(
»الشفاعة«:ـمنـشَفَعـَيشَفُع،ـوالشفعـــيـاللغةــ:ـمقابلـالَوْتر،ـوالشفع:ـضمـ
ـمنـ»الّشفع،ـوهوـخافـ ـقالـاجوهريــ ـــيـاللغةـكا ـإىـاليء،ـوأصلـالشفاعة اليء
الَوْتِر،ـوهوـالزوج،ـوقال:ـواستشفعُتهـإىـفان،ـأي:ـسألتهـأنـيشفعـيـإليه،ـوتشّفعتـ

ـاهـ.ـ ـتشفيعًا«. إليهـيـفانـفشَفعنيـفيه
ـمنـ ــ ـ»شفعُتـاليء ـفقالـيـ»مصباحه«: ـتدقيقًاـيـمعناها، ـزاد ـالفيوميـفقد وأما
ـأوـذمام،ـ ـبوسيلة ـالفرد،ـوشفعتـيـاأمرـشفعًاـوشفاعة:ـطالبُت ـإى ـضممُته بابـنفعــ

ـاهـ. ـأيضًا«. ـالفاعل:ـشفيع،ـواجمع:ـشفعاء،ـمثلـكريمـوكرماء،ـوشافع واسُم
ومنـهناـفإنناـيمكنـأنـُنرجعـامعنىـالرعَيـللشفاعةـإىـاأصلـاللغوي،ـواـ
ـــيـالعرفـ ـفإنـالشفاعة ـبلـهوـاستعاٌلـيـأصلـامورد، يكونـمنـبابـالنقلـعنـامعنى،
ـاهـ)2).ـ ـعنـعفوه«. ـاموىـعبارٌة كاـقالـالبيجوري:ـ»سؤاُلـاخرـمنـالغرـللغر،ـوشفاعُة
ـفالشفاعةـيصبحـمعناها:ـأَنـالنبَيـعليهـالصاةـوالسامـيضُمـنفَسهـإىـأمته،ـأوـ
يضمـنفَسهـإىـأمته،ـفيعّلقـرمةـاهـأمتهـبرمتهـله،ـفاـشّكـأنـاهـرحيٌمـباأمةـالتيـ

ـإليها.ـ ـانضم ـالصاةـوالسامـوقد فيهاـسيدناـممدـعليه
)))ـ»رحـصحيحـمسلم«ـ)5):ـ64).

)2)ـ»رحـاجوهر«ـللبيجوري،ـص86).
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وماـاستدّلـبهـالعلمـاءـعىـأصلـالشفاعةـقولهـتعاى:ـ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ *ـ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱڱ ں ں ڻ﴾ـ]الزمر:ـ43-44[.ـ

ـالطريـيـ»تفسره«: قال
»يقولـتعاىـذكُره:ـأمـاخذـهؤاءـامركونـباهـمنـدونهـآهتهمـالتيـيعبدوهاـ

شفعاَءـتشفعـهمـعندـاهـيـحاجاهم.ـوقوله:ـ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ﴾ـيقولـتعاىـذكرهـلنبيهـممدـملسو هيلع هللا ىلص:ـقلـــياـممُدـــهم:ـأتتخذونـهذهـاآهةـ
شفعاَءـكاـتزعمون،ـولوـكانواـاـيملكونـلكمـنفعًاـواـرًا،ـواـيعقلونـشيئًا،ـقلـ
هم:ـإنـتكونواـتعبدوهاـلذلك،ـوتشفُعـلكمـعندـاه،ـفأخِلصواـعبادتكمـه،ـوأفِردوهـ
باألوهية،ـفإنـالشفاعةـميعًاـله،ـاـيشفعـعندهـإاـمنـأِذنـله،ـوريـلهـقواً،ـوأنتمـ

ـفدعوُموه،ـوشّفعكم. ـالعبادة، ـله متىـأخلصُتم
﴿ڳ ڱ ڱ ڱ﴾،ـيقول:ـلهـسلطانـالساواتـواأرضـوُملكها،ـ
وماـتعبدونـــأهاـامركونـــمنـدونهـملٌكـله.ـيقول:ـفاعُبدواـامَلَكـاـامملوكـالذيـ
ـاهـمصركم،ـوهوـمعاقبكمـعىـ اـيملكـشيئًا.ـ﴿ں ں ڻ﴾ـيقول:ـثمـإى

إراككمـبه،ـإنـمتمـعىـرككم.
ومعنىـالكام:ـهـالشفاعةـميعًا،ـلهـُملكـالساواتـواأرض،ـفاعبدواـامالكـ
ـالدنيا،ـوعىـّركمـفيها،ـ ـالذيـيقدرـعىـنفعكمـي الذيـلهـُملكـالساواتـواأرض،
ـالذيـقلناـيـذلكـقالـأهُلـ ـترجعون،ـوبنحو ـإليه ـفإنكم ـبعدـماتكم، ـإليه وعندـمرجعكم

ـاهـ))). التأويل«.

)))ـ»جامعـالبيانـعنـتأويلـآيـالقرآن«،ـاسمـامؤلف:ـممدـبنـجريرـبنـيزيدـبنـخالدـالطريـ

أبوـجعفرـالوفاة:ـ0)3،ـدارـالنر:ـدارـالفكرـــبروتـــ405).
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وقولهـتعاى:ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇ﴾ـ]اأنبياء:ـ28[.
قالـالطري:ـ»يقولـتعاىـذكره:ـيعلمـماـبنـأيديـمائكتهـماـمـيبلغوهـماـهو؟ـ
وماـهمـفيهـقائلونـوعاملون؟ـ﴿ڃ ڃ﴾ـيقول:ـوماـمىـمنـقبلـاليومـماـخّلفوهـ
ـذلكـكلهـُمًىـهمـوعليهم،ـاـيفىـ ـقالوا: ـفيه، ـماـعملوا وراءهمـمنـاأزمانـوالدهور

عليهـمنـذلكـيء«.ـاهـ))).
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعاى:ـ وقولهـ

ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ﴾ـ]سبأ:ـ23[.
قالـالطري:ـ»يقولـتعاىـذكره:ـواـتنفُعـشفاعُةـشافعـكائنًاـمنـكانـالشافُعـ

لِـمنـَشَفعـله،ـإاـأنـيشفعـمنـأذنـاهـفـيـالشفاعة.ـ
ـإاـمنـأِذنـاهـيـالشفاعةـ ـكانتـالشفاعاتـاـتنفعـعندـاهـأحدًا ـفإذا يقولـتعاى:
ـأهاـ ــ ـبه ـكفر ـبه،ـوأنتمـأهُل ـمنـالكفرة ـمنـأوليائهـيـالشفاعةـأحٍد له،ـواهـاـيأذنـأحٍد
ـاهـزعًاـمنكمـأنكمـتعبدونه،ـليقّربكمـ ـفكيفـتعبدونـمنـتعبدونهـمنـدون امركونــ
إىـاهـُزْلَفى،ـوليشفعـلكمـعندـربكم،ـفـ»من«ـإذـكانـهذاـمعنىـالكامـالتيـيـقوله:ـ

﴿ٻ پ پ پ﴾:ـامشفوعـله«.ـاهـ)2).
تعاى:ـ﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  وقولهـ

ں ڻ ڻ ڻ﴾ـ]البقرة:ـ23)[.
ـإياهمـ ـللذينـسلفتـِعَظُته ـثناؤهــ ـجل ـترهيٌبـمنـاهــ ـاآية ـالطري:ـ»وهذه قال

)))ـ»تفسرـالطري«ـ)7):ـ6)).

)2)ـالمصدرـالسابقـ)22:ـ89).
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باـوعظهمـبهـيـاآيةـقبلها.ـيقوُلـاهـهم:ـواتقواـــياـمعرـبنيـإرائيلـامبِدلنـكتايـ
وتنزيي،ـامحّرفنـتأويَلهـعنـوجهه،ـامكّذبنـبرسويـممدـملسو هيلع هللا ىلصـــعذاَبـيوٍمـاـتقيـ
ـأنتمـعليهـمنـكفركمـي،ـ ـأنـهلكواـعىـما ـنفٌسـعنـنفسـشيئًا،ـواـُتغنيـعنهاـَغناًء، فيه
ـفدية،ـواـيشفعـفياـ ـيومـاـيقبلـمنـنفسـفياـلزمها ـفإنه ـفتموتواـعليه وتكذيبكمـرسوي،
وجبـعليهاـمنـحّقـهاـشافع،ـواـهمـينرهمـنارـمنـاهـإذاـانتقمـمنهاـبمعصيتهاـ

ـاهـ))). إياه«.
وبقولهـتعاىـيـسـورةـيونس:ـ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

کگ گ گ﴾ـ]3[.

قالـالطري:ـ»يقولـتعاىـذكره:ـإنـربكمـالذيـلهـعبادةـكّلـيء،ـواـتنبغيـ
العبادةـإاـله،ـهوـالذيـخلقـالساواِتـالسبَعـواأرضنـالسبعـيـستةـأيام،ـوانفردـ
بخلِقهاـبغرـريكـواـظهر،ـثمـاستوىـعىـعرشهـمدبرًاـلأمور،ـوقاضيًاـيـخلقهـ
ماـأحّب،ـاـيضاُدهـيـقضائهـأحد،ـواـيتعّقبـتدبرهـمتعّقب،ـواـيدخلـأمورهـخلل.ـ
ـإاـ ـالقيامةـيـأحد ـيوم ﴿ڎ ڎ ڈ          ڈ ژ ژ ڑ﴾ـيقول:ـاـيشفعـعندهـشافع

منـبعدـأنـيأذنـيـالشفاعة.ـ
﴿ک ک ک﴾ـيقولـجـّلـجاله:ـهذاـالذيـهذهـصفُتـهـسيُدكمـ

ومواكم،ـاـمنـاـيسمع،ـواـيبر،ـواـيدبر،ـواـيقيـمنـاآهةـواأوثان.ـ
﴿ک﴾ـيقول:ـفاعبدواـربكمـالذيـهذهـصفته،ـوأخلصواـلهـالعبادة،ـوأفردواـ

ـالعبادة.ـ ـاألوهةـوالربوبيةـبالذّلةـمنكمـلهـدونـأوثانكمـوسائرـماـتركونـمعهـي له

ـالطبري«ـ)2:ـ574(. )))ـ»تفسير
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ـفتنيبونـ ـاآياتـواحجج، ـأفاـتتعظونـوتعترونـهذه ﴿گ گ﴾ـيقول:

ـاهـ))). ـاأندادـوتَرؤونـمنها«. ـاإذعانـبتوحيدـربكمـوإفرادهـبالعبادة،ـوجمعون إى
* ۅ ۅ  تعاى:ـ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  وبقولهـ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى﴾ـ]طه:ـ09)-0))[.
ـالطري:ـ»يقولـتعالـىـذكرهـ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ـإَاـشفـاعةـ﴿ۇ ۆ  قال

ۆ ۈ﴾ـأنـيشفعـ﴿ۈ ٴۇ ۋ﴾«.ـاهـ.
ـالغنيميـيـ»رحه«: وقال

ـنبيناـممدًاـ ـبه ـاهـتعاى ـإنـماـخّص ـالشيبانية«: ـابنـقايـعجلونـيـ»رح »قال
ملسو هيلع هللا ىلصـالشفاعُةـيـاحر؛ـكمـاـرويـيـ»الصحيحن«ـمنـطرق:ـ»أناـأولـشافع،ـوأولـ
مشَفع«،ـوهذهـالشفاعةـأهلـاجمعـيـتعجيلـاحسابـواإراحةـمنـطولـالوقوفـ
والغّم،ـوهيـالشفاعةـالعظمىـيـفصلـالقضاءـيومـالقيامة،ـوهيـختـّصةـبنبيناـممدـ

ـتعاى:ـ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ـامحمودـيـقوله ـأحد)2)،ـوهيـامقاُم ـُينكرها ملسو هيلع هللا ىلص،ـوم
ڈ﴾ـ]اإراء:ـ79[،ـوهيـامقامـالذيـحَمدهـفيهـاأولونـواآخرون،ـوقدـوردـيـ
ـاأذان،ـواحكمةـيـسؤالـذلكـلهـملسو هيلع هللا ىلصـ ـاأمُرـبأنـندعَوـبذلكـعقيَب احديثـالصحيح

:ـبإظهارـرفهـملسو هيلع هللا ىلصـوعظيمـمنزلته. ــمعـكونهـواجبـالوقوعـبوعدـاهـتعاىــ
ويـ»رحـاجزائرية«ـللسنويـرمهـاه:ـاـشكـأّنـماـجبـاإيانـبهـــلتواترهـ
ووقوعـاإماعـعليهـــثبوًتـالشفاعةـلسيدناـممدـملسو هيلع هللا ىلصـيـإراحةـالناسـمنـاموقف،ـ

ـبهـملسو هيلع هللا ىلصـأمٌرـمستفيٌضـمشهورـيـالصحاح«)3). واختصاُصها

)))ـ»تفسرـالطري«ـ))):ـ83).

ـالسنةـواجاعة. )2)ـمنـأهل

ـالغنيميـعىـالطحاوية«ـص78. )3)ـ»رح
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وهذاـإشارٌةـإىـماـرويـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيـذلك،ـومنهـماـرواهـالبخاريـعنـأيـ
ـيدعوـها،ـوأريدـأنـأختبئـدعويـ ـمستجابة ـنبيـدعوٌة ـ»لكّل ـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال: هريرة

شفاعًةـأمتيـيـاآخرة«))).ـ
وعنـأنسـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»كُلـنبٍيـسألـُسؤاً«ـأوـقال:ـ»لكّلـنبيـدعوٌةـقدـ

ـالقيامة«)2). دعاـها،ـفاستجيب،ـفجعلُتـدعويـشفاعًةـأمتيـيوم
ويـ»سننـالرمذي«ـعنـأيـهريرةـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»لكلـنبيـدعوةـ
مستجابة،ـوإيـاختبأتـدعويـشفاعًةـأمتي،ـوهيـنائلةـــإنـشاءـاهـــمنـماتـمنهمـ

اـيركـباهـشيئًا«.ـقالـأبوـعيسىـهذاـحديثـحسنـصحيح)3).ـ
ولفُظهـعندـاحاكمـيـ»امستدرك«ـعنـأيـذّرـريـاهـتعاىـعنهـقال:ـطلبُتـ
رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـليلًة،ـفوجدتهـقائًاـيصي،ـفأطالـالصاة،ـثمـقال:ـ»أوتيُتـالليلةـمسًاـ
مـيؤهاـنبٌيـقبي:ـُأرسلُتـإىـاأمرـواأسود«ـقالـماهد:ـ»اإنسـواجن«ـ»وُنرُتـ
بالرعب،ـفُرعبـالعدُوـوهوـعىـمسرةـشهر،ـوُجعلِتـيـاأرُضـمسجدًاـوطهورًا،ـ
وُأحَلتـيـالغنائمـومـحَلـأحدـقبي،ـوقيل:ـيـسلـُتعَطه،ـفاختبأُهاـشفاعًةـأمتي،ـ
فهيـنائلٌةـمنـمـيركـباهـشيئًا«.ـهذاـحديٌثـصحيحـعىـرطـالشيخن،ـومـيرجاهـ

ـألفاظًاـمنـاحديثـمتفرقة)4). ـأخرجا ـإنا ـالسياقة هذه
وهذاـاحديثـأخرجهـالكثرـمنـاحفاظـكالبيهقيـوالطرايـوابنـماجهـوغرهم)5).

ـنبيـدعوةـمستجابة،ـ)6304). ـبابـلكل ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـالدعوات، (((

ـنبيـدعوةـمستجابة،ـ)6305). ـبابـلكل ـالبخاريـيـ»صحيحه«،ـكتابـالدعوات، ـأخرجه (2(

)3)ـأبوابـالدعوات،ـبابـماـجاءـإنـهـمائكةـسياحنـيـاأرض،ـ)3602).

ـ)3587(.ـوقالـالذهبي:ـعىـرطـالبخاريـومسلم،ـوخرجاـ ـتفسرـسورةـسبأ، ـكتابـالتفسر، (4(

منه.
ـبابـالتيممـ= ـكتابـالطهارة، ـالبيهقيـيـ»السننـالكرى«ـمنـحديثـجابرـريـاهـعنه، )5)ـأخرجه
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وأصلـالشفاعةـثابٌتـيـالرع،ـوقدـنصـاإمامـالتـفتازايـيـ»رحـالعقائدـ
الكـتابـوالسنةـ القطعيةـمنـ ثابٌتـباأدلةـ العفوـوالشـفاعةـ النسفية«ـعىـأنـأصلـ

واإماع))).ـ
وقالـاإمامـالسيوطيـيـ»البدورـالسافرةـيـأمورـاآخرة«:

»أخرجـالشيخانـعنـعمرـبنـاخطابـريـاهـتعاىـعنهـأنهـخطبـفقال:ـإنهـ
سيكونـيـهذهـاأمةـقومـيكّذبونـبالرجمـوبالدجال،ـويكّذبونـبطلوعـالشمسـمنـ
مغرها،ـويكّذبونـعذابـالقر،ـويكذّبونـالشفاعة،ـويكّذبونـبقومـيرجونـمنـالنارـ

ـاهـ)2).ـ ـامُتحشوا«. بعدما
وهيـعىـأقسامـكاـقالـالشيخـأمدـالدرديرـيـ»رحه«ـعىـ»خريدته«ـص70ـ

عىـأنواع:ـ
اأول:ـشفاعتهـملسو هيلع هللا ىلصـيـفصلـالقضاءـإراحةـاخلقـمنـطولـالوقوفـومشقته،ـ

وهيـختصةـبهـملسو هيلع هللا ىلص.ـ
ـبه.ـ ـقالـالنووي:ـوهيـختصة ـبغرـحساب. الثاي:ـشفاعتهـملسو هيلع هللا ىلصـيـإدخالـقومـاجنة

بالصعيدـالطيب،ـ)057)(.ـوكتابـالصاة،ـبابـالصاةـيـالكعبة،ـ)3958(.ـبابـأيناـأدركتكـ ــ=
الصاةـفصلـفهوـمسجد،ـ)4437(.ـوكتابـقسمـالفيءـوالغنيمة،ـبابـبيانـمرفـالغنيمةـ
ـبابـمبتدأـ ـاهـتعاىـمحمدـملسو هيلع هللا ىلصـوأمته،ـ)3085)(.ـوكتابـالسر، ـأحلها ـان ـإى ـاخالية يـاأمم

اخلق،ـ)70)8)).
والطرايـيـ»امعجمـالكبر«ـمنـحديثـابنـعباسـريـاهـعنها،ـ)047))(،ـ))):ـ)6(.ـ ـ

و)085))(،ـ))):ـ73).
وابنـماجهـيـ»سنـنه«ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـكتابـالزهد،ـبابـذكرـالشفاعة،ـ ـ

.(4307(

ـالنسفية«ـص75). ـالعقائد )))ـ»رح

)2)ـ»البدورـالسافرةـيـأمورـاآخرة«ـص343.
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الثالث:ـالشفاعةـفيمنـيستحقـدخولـالنارـأنـاـيدخلها،ـقالـعياض:ـوليستـ

ختصةـبه،ـوترددـالنووي،ـأي:ـأنهـمـيردـتريحـبذلك.ـ
ـاأنبياءـوامائكةـوصاحوـ ـفيها ـمنـالنار،ـويشاركه ـالشفاعةـيـإخراجـقوم الرابع:

امؤمنن.ـ
ـالصاةـ ـعليه ـبه ـالنوويـاختصاَصها ـالدرجات،ـوجّوز ـالشفاعةـيـزيادة اخامس:

والسام.ـ
ـاخلوَدـيـالنارـكاـيـحقـأيـ ـالشفاعُةـيـخفيفـالعذابـعّمنـاستحّق السادس:
طالب،ـففيـالصحيحـ»أناـأولـشافعـوأولـمشفع«)))،ـوإنهـُذكرـعندهـعُمهـأبوـطالب،ـ

ـاهـ)2).ـ ـنار«. ـتنفعهـشفاعتي،ـفُيجعلـيـضحضاحـمن فقال:ـ»لعله
ـاخدريـ ـالبخاريـعنـأيـسعيد ـاإمام قلت:ـوحديثـشفاعتهـيـأيـطالبـرواه

ريـاهـعنه)3).
وأصلـثبوتـالشفاعةـمتواتٌرـكاـيـاأحاديث،ـولكّنـتفصياتـالشفاعةـفيهاـ
ـلكنـ ـللناس،ـودرجاتـامغفرةـختلف، ـالنبيـهـبامغفرة بعُضـخاف،ـوالشفاعُة:ـدعاء

ـثابت. ـامغفرة أصل
ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ُأعطيتـمسًاـمـ ـاهـقال: ـبنـعبد وأخرجـالبخاريـعنـجابر
ـقبي:ـُنرتـبالرعبـمسرةـشهر،ـوُجعلتـيـاأرضـمسجدًاـ ـمنـاأنبياء ـأحٌد ُيعطهَن

)))ـأخرجهـمسلمـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـكتابـالفضائل،ـبابـتفضيلـ

ـاخائق،ـ)2278). نبيناـملسو هيلع هللا ىلصـعىـميع
)2)ـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـالعباسـريـاهـعنه،ـكتابـمناقبـاأنصار،ـبابـ

ـ)6208(.ـومسلمـيـ»صحيحه«،ـ ـامرك، ـبابـكنية ـ)3883(.ـوكتابـاأدب، ـأيـطالب، قصة
ـبسببه،ـ)209). ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـأيـطالبـوالتخفيفـعنه ـبابـشفاعة كتابـاإيان،

)3)ـكتابـمناقبـاأنصار،ـبابـقصةـأيـطالب،ـ)3885).
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وطهورًا،ـوأّياـرجلـمنـأمتيـأدركتهـالصاةـفليصّل،ـوُأحّلتـيـالغنائم،ـوكانـالنبُيـ

ـالناسـكافًة،ـوأعطيتـالشفاعة«))). ُيبَعثـإىـقومهـخاصًة،ـوُبعثتـإى
ـالبخاريـعنـأيـهريرةـريـاهـ ـاإمام ـالشفاعة:ـماـرواه ـاأولـمن ـالنوع ودليل
ـفنهسـمنهاـ ــ ـــوكانتـُتعجبه ـالذراع ـإليه ـفُرفع ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيـدعوة، تعاىـعنهـقال:ـكناـمع
هسة،ـوقال:ـ»أناـسيدـالقومـيومـالقيامة،ـهلـتدرونـبم؟ـجمعـاهـاأولنـواآخرينـ
يـصعيدـواحد،ـفُيبرهمـالناظر،ـويسمعهمـالداعي،ـوتدنوـمنهمـالشمس،ـفيقولـ
بعضـالناس:ـأاـترونـإىـماـأنتمـفيه؟ـإىـماـبلغكم؟ـأاـتنظرونـإىـمنـيشفعـلكمـ
إىـربكم؟ـفيقولـبعضـالناس:ـأبوكمـآدم،ـفيأتونه،ـفيقولون:ـياـآدم،ـأنتـأبوـالبر،ـ
ـأاـ ـلك،ـوأسكنكـاجنة، ـفسجدوا ـامائكة خلقكـاهـبيده،ـونفخـفيكـمنـروحه،ـوأمر
تشفعـلناـإىـربك؟ـأاـترىـماـنحنـفيهـوماـبلغنا؟ـفيقول:ـريـغضبـغضبًاـمـيغضبـ
قبلهـمثله،ـواـيغضبـبعدهـمثله،ـوهايـعنـالشجرةـفعصيته،ـنفيـنفي،ـاذهبواـإىـ

غري،ـاذهبواـإىـنوح.ـ
فيأتونـنوحًا،ـفيقولون:ـياـنوح،ـأنتـأولـالرسلـإىـأهلـاأرض،ـوسمـاكـ
اهـ﴿چ ڇ﴾ـ]اإراء:ـ3[،ـأماـترىـإىـماـنحنـفيه؟ـأاـترىـإىـماـبلغنا؟ـأاـ
تشفعـلناـإىـربك؟ـفيقول:ـريـغضبـغضبًاـمـيغضبـقبلهـمثـله،ـواـيغضبـبعدهـ
مثله،ـنفيـنفي،ـائتواـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـفيأتويـفأسجدـحَتـالعرش،ـفيقال:ـياـممد،ـارفعـ

رأسك،ـواشفعـُتشَفع،ـوَسْلـُتعَطه«ـقالـممدـبنـعبيد:ـاـأحفظـسائره)2).ـ

ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»جعلتـيـ ـبابـقول ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـالتيمم،ـ)335(.ـوكتابـالصاة، (((

اأرضـمسجدًاـوطهورًا«،ـ)438).
)2)ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـأحاديثـاأنبياء،ـبابـقولـاهـتعاى:ـ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ـ]نوح:ـ)[ـــإىـآخرـالسورةــ،ـ)3340).
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قلت:ـوتكملُةـاحديثـــكاـيـروايةـأخرىـللبخاريـعنـأيـهريرةــ:ـ»فأرفعـ
اـ منـ أمتكـ منـ أدِخْلـ ياـممد،ـ فيقال:ـ ياـرب!ـ أمتيـ ياـرب،ـ أمتيـ فأقول:ـ رأي،ـ
حساَبـعليهمـمنـالبابـاأيمنـمنـأبوابـاجنة،ـوهمـركاءـالناسـفياـسوىـذلكـ
منـاأبواب«،ـثمـقال:ـ»والذيـنفيـبيده،ـإنـماـبنـامراعنـمنـمصاريعـاجنةـكاـ

بنـمكةـوِمَر،ـأوـكاـبنـمكةـوبرى«))).
ـبنـزيد:ـ ـالبخاريـيـ»صحيحه«:ـحدثناـسليانـبنـحرب:ـحدثناـماد قالـاإمام
حدثناـمعبدـبنـهالـالعنزي:ـقال:ـاجتمعناـناٌسـمنـأهلـالبرة،ـفذهبناـإىـأنسـبنـ
مالك،ـوذهبناـمعناـبثابتـالبنايـإليهـيسألهـلناـعنـحديثـالشفاعة،ـفإذاـهوـيـقره،ـ
ـلثابت:ـاـتسألهـ ـفقلنا ـفأذنـلنا،ـوهوـقاعدـعىـفراشه، ـفاستأذّنا، ـيصيـالضحى، فوافقناه

عنـيءـأولـمنـحديثـالشفاعة.
ـإخوانكـمنـأهلـالبرة،ـجاؤوكـيسألونكـعنـحديثـ ـأباـمزة،ـهؤاء ـيا فقال:
ـماجـالناُسـبعُضهمـيـبعض. ـالقيامة ـ»إذاـكانـيوم ـفقال:ـحدثناـممدـملسو هيلع هللا ىلصـقال: الشفاعة،
فيـأتونـآدم،ـفيقولون:ـاشفعـلنـاـإىـربك!ـفيقول:ـلسُتـلـها،ـولكنـعليكمـ
ـبموسى؛ـ ـلستـها،ـولكنـعليكم ـإبراهيم،ـفيقول: ـالرمن،ـفيأتون بإبراهيم؛ـفإنهـخليل
فإنهـكليمـاه،ـفيأتونـموسى،ـفيقول:ـلستـها،ـولكنـعليكمـبعيسى؛ـفإنهـروحـاهـ

وكلمته.
فيأتونـعيسى،ـفيقول:ـلستـها،ـولكنـعليكمـبمحمدـملسو هيلع هللا ىلص،ـفيأتونني،ـفأقولـ
أناـها!ـفأستأذُنـعىـري،ـفُيؤَذنـي،ـوُيلهمنيـمامَدـأمدهـهاـاـحُريـاآن،ـفأمدهـ
بتلكـامحامد،ـوأِخُرـلهـساجدًا،ـفيقال:ـياـممد،ـارفعـرأسك،ـوقلـُيسَمْعـلك،ـوَسلـ

)))ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـتفسرـالقرآن،ـبابـ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ 

ڇ﴾ـ]اإراء:ـ3[،ـ)2)47).
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ُتعَط،ـواشَفعـُتشَفْع،ـفأقول:ـياـرب،ـأمتيـأمتي!ـفيقال:ـانطلقـفأخِرْجـمنهاـمنـكانـيـ
قلبهـمثقاُلـشعرةـمنـإيان،ـفأنطلقـفأفعل،ـثمـأعود،ـفأمدهـبتلكـامحامد،ـثمـأخرـ
لهـساجدًا،ـفيقال:ـياـممد،ـارفعـرأسك،ـوقلـُيسَمْعـلك،ـوَسلـُتعَط،ـواشَفعـُتشَفْع،ـ
فأقول:ـياـرب،ـأمتيـأمتي!ـفيقال:ـانطلقـفأخِرْجـمنهاـمنـكانـيـقلبهـمثقاُلـذرةـأوـ
خردلٍةـمنـإيان،ـفأنطلق،ـفأفعل،ـثمـأعود،ـفأمدهـبتلكـامحامد،ـثمـأخرـلهـساجدًاـ
فيقال:ـياـممد،ـارفعـرأسك،ـوقلـُيسَمْعـلك،ـوَسـلـُتعَط،ـواشَفعـُتـشَفْع،ـفأقول:ـ
ياـرب،ـأمتيـأمتي!ـفيقال:ـانطلقـفأخِرْجـَمنـكانـيـقلبهـأدنىـأدنىـأدنىـمثقالـحبةـ

ـالنار،ـفأنطلق،ـفأفعل«.ـ ـإيان،ـفأخِرْجهـمن خردلـمن
ـباحسنـــوهوـُمتواٍرـيـ ـلوـمررنا ـأنسـقلتـلبعضـأصحابنا: فلاـخرجناـمنـعند
منزلـأيـخليفةـــفحّدثناهـباـحدثناـأنسـبنـمالك،ـفأتيناهـفسّلمناـعليه،ـفأذنـلناـفقلناـ
له:ـياـأباـسعيدـجئناكـمنـعندـأخيكـأنسـبنـمالك،ـفلمـنرـمثلـماـحدثناـيـالشفاعة!ـ
ـلناـعىـهذاـ ـيزد ـفقلنا:ـم ـفقال:ـهيه ـاموضع، ـفانتهىـإىـهذا ـباحديث، ـفحدثناه فقال:ـهيه

فقال:ـلقدـحدثنيـــوهوـميعـــمنذـعرينـسنة،ـفاـأدريـأنَيـأمـكرهـأنـتّتكلوا؟ـ
ـإاـوأناـ ـذكرُته ـما ـفضحكـوقال:ـُخلقـاإنسانـعجواً! ـأباـسعيدـفحِدثنا، ـيا قلنا:
أريدـأنـأحّدثكم!ـحدثنيـكاـحّدثكمـبه،ـوقال:ـ»ثمـأعودـالرابعةـفأمدهـبتلكـامحامدـ

ثمـأخرـلهـساجدًا.ـ
ـفأقول:ـ ـلك،ـوَسلـُتعَط،ـواشَفعـُتشَفْع، ـارفعـرأسك،ـوقلـُيسَمْع ـياـممد، فيقال:
ياـرب،ـائذنـيـفيمنـقال:ـاـإلهـإاـاه!ـفيقول:ـوعّزيـوجايـوكريائيـوعظمتيـ

أخرجّنـمنهاـمنـقال:ـاـإلهـإاـاه«))).

ـالقيامةـمعـاأنبياءـوغرهم،ـ ـبابـكامـالربـعزـوجلـيوم ـكتابـالتوحيد، )))ـأخرجهـيـ»صحيحه«،

.(75(0(
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وروىـابنـحبانـعنـأيـهريرة:ـسألتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقلتـياـرسولـاهـماذاـرّدـ
ـبيده،ـلقدـظننتـأنكـأولـمنـيسألنيـ ـالشفاعة؟ـقال:ـ»والذيـنفسـممد إليكـرُبكـي
عنـذلكـمنـأمتي؛ـلـاـرأيتـمنـحرصكـعىـالعلم!ـوالذيـنفسـممدـبيـده،ـَلـاـ
همنيـمنـانقصافهمـعىـأبوابـاجنة،ـأهمـعنديـمنـمامـشفاعتيـهم،ـوشفاعتيـمنـ
ـاه،ـيصّدقـلساُنهـقلَبهـوقلُبهـلساَنه«))). شهدـأنـاـإلهـإاـاهـخلصًا،ـوأنـممدًاـرسول
ـيرَضـابنـأيـالعزـمنـالعلاءـاقتصاَرهمـعىـذكرـالصحيحـمنـحديثـ ماحظة:ـم
ـاحديثـمنـ ـاأئمةـهذا ـالعجبـمنـإيراد ـ»والعجبـكُل ـاستغربـفقال: ـبلـإنه الشفاعة،
ـاأوىـيـمأتىـالربـسبحانهـوتعاىـلفصلـالقضاء،ـ ـالشفاعة أكثرـطرقه،ـاـيذُكرونـأمر
ـالرُبـسبحانهـ ـفروى:ـ»ثمـجيء ـثمـذكرـمرادَهـمنـهذا كاـوردـيـحديثـالصور...«)2)،
ـقال:ـ ـالتسبيح، ـبأنواع ـيسبحون ـامقربون، وتعاىـلفصلـالقضاء،ـوالكروبيون،ـوامائكة

فيضعـاهُـكرسيهـحيثـشاءـمنـأرضهـثمـيقول...ـإلخ«)3).
ـيريدـ ـامائلـإىـمذهبـالتجسيم،ـوكأنه ـالشارح ـالتيـقصَدهاـهذا ـالعبارة هذهـهي
القول:ـإنـمنـأهَمـامهاتـيـحديثـالشفاعة:ـهيـأنـاهـتعاىـجيءـويضعـكرسّيه،ـ
ليوحيـابنـأيـالعزـللقراءـأنـاهـتعاىـجلس!ـوهذاـااعتقادـمبنٌيـعىـعقيدتهـالباطلةـ
يـاهـتعاى،ـوإاـفإنـمنـأخرجـهذهـالنسخَةـمنـالكتابـقدـحكمـعىـاحديثـالذيـ
يـ كثرـ ابنـ قولـ أنـ وذكرـ احديثـضعيف،ـ هذاـ إنـ وقال:ـ إليهـ الشارحـ هذاـ استندـ

ـالعلم)5).ـ »تفسره«)4):ـإنهـحديثـمشهور...ـاـيستلزمـصحَتهـكاـاـيفىـعىـأهل

ـبابـاحوضـوالشفاعة،ـ)6466). )))ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـالتاريخ،

)2)ـ»رحـابنـأيـالعز«ـصـ255ـطبعةـامكتبـاإسامي.

)3)ـامرجعـالسابقـصـ255.

)4)ـ)):ـ248،ـ4:ـ63).

)5)ـ»رحـابنـأيـالعز«ـصـ256-255.
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العز،ـوذلكـاندفاعهـنحوـنرةـمذهبـ ابنـأيـ فتأملـيـهذاـالذيـيقعـفيهـ

التجسيم.ـ
وأماـاستدالـابنـأيـالعزـباحديثـعىـماـيريدـفاـنسّلمـلهـبه،ـفإنـاحديثـمـ
يذكرـفيهـأنـاهـتعاىـجلسـعىـالكري،ـبلـذكرـأنهـيضُعـكرسيه،ـووضُعـالكري:ـ
كنايةـعنـاحكمـبنـاخلق،ـكاـأنـااستواءـعىـالعرش:ـكنايةـعنـالتدبر،ـوقدـأرناـ

إىـذلكـــوأكثَرـمنهـــيـكامناـعىـالعرش،ـفراجعه.ـ
وكذلكـإنـقصدـبإتيانـالربـأنهـتعاىـيأيـمتحركًا؛ـكاـيزعمـهؤاءـامجسمة،ـ
ـالرب،ـمعناهـهنا:ـإتيانـأمرهـوحكمهـوموعدـجّيـ فكاُمهـباطلـاـريب،ـوإاـفإنـإتيان

أحكامهـعىـخلِقه.ـ
قالـالسيوطيـيـ»البدورـالسافرة«:ـ»وأخرجـالشيخانـعنـجابرـبنـعبدـاه:ـ
سمعتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»إنـاهـتباركـوتعاىـُيـخرجـقومًاـمنـالنارـبالشفاعةـ

فيدخلهمـاجنة«))).
ـاهـ ـأنـرسول ـتعاىـعنهمـا ـاهـريـاه ـبنـعبد ـالبخاريـعنـجابر ونصـرواية
ملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»منـقالـحنـيسمعـالنداَء:ـاللهمـرَبـهذهـالدعوةـالتامة،ـوالصاةـالقائمة،ـ
آتـممدًاـالوسيلَةـوالفضيلة،ـوابعثهـمقامًاـممودًاـالذيـوعدَته،ـحّلتـلهـشفاعتيـيومـ

القيامة«.ـرواهـمزةـبنـعبدـاه:ـعنـأبيه:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص)2).ـ
ـأيضًاـعنـجابر)3)،ـوروىـالبيهقيـ ـالكرى« ـالبيهقيـيـ»سننه ـاحديثـرواه وهذا

)))ـ»البدورـالسافرة«ـصـ347.

)2)ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـتفسرـالقرآن،ـبابـقوله:ـ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ

]اإراء:ـ79[،ـ)9)47).
)3)ـكتابـالصاة،ـبابـماـيقولـإذاـفرغـمنـذلك،ـ)2009).
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أيضًاـيـ»سنـنهـالكرى«ـعنـعبدـاهـبنـعمروـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إذاـسمعتمـ
امؤذنـيؤذنـفقولواـكاـيقول،ـوصلواـعّي؛ـفإنهـليسـأحدـيصيـعّيـصاًةـإاـصىـاهـ
ـمنزلةـيـاجنةـاـينبغيـأنـتكونـإاـلعبدـ ـفإنـالوسيلة ـالوسيلَة؛ ـاهَـَي عليهـعرًا،ـوسلوا

منـعبادـاه،ـوأرجوـأنـأكونه،ـومنـسأهاـيـحّلتـلهـشفاعتيـيومـالقيامة«))).
وروىـعنـكعبـبنـعلقمة،ـفذكرهـبإسنادهـومعناه،ـوقال:ـ»وأرجوـأنـأكونـأناـ
ـامرادي«)2).ـ ـبنـسلمة ـفمنـسألـيـالوسيلةـحلتـلهـشفاعتي.ـرواهـمسلمـعنـممد هو

ـالسيوطيـأيضًا: وقال
»وأخرجـأمدـوالطرايـــبسندـاـبأسـبهـــعنـعبادةـبنـالصامتـعنـالنبيـ
ملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»إنـاهـتباركـوتعاىـقال:ـياـممد،ـإيـمـأبعثـنبيًاـواـرسواًـإاـوقدـسألنيـ
ـُتعَط.ـقلُت:ـمسألتيـشفاعتيـأمتيـيومـالقيامة«،ـ ـياـممدــ مسألةـأعطيتهاـإياه،ـفَسْلــ
فقالـأبوـبكر:ـياـرسولـاهـوماـالشفاعة؟ـقال:ـ»أقول:ـياـرب،ـشفاعتيـالتيـاختبأُتـ
ـفيدخلهمـاجنة«)3)«)4). ـأمتيـمنـالنار، ـفُيخرجـريـبقية ـنعم، ـفيقولـالربـتعاى: عندك،
ويـ»اجامعـالصحيح«ـللتـرمذي:ـعنـعوفـبنـمالكـاأشجعيـقـال:ـقالـ
رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أتايـآٍتـمنـعندـري،ـفخّريـبنـأنـيدخلـنصفـأمتيـاجنةـوبنـ

ـالشفاعة،ـوهيـمنـماتـاـيركـباهـشيئًا«)5). الشفاعة؟ـفاخرُت
ـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـتاـ ـاهـريـاهـتعاىـعنهمـا: ـبنـعبد وروىـاحاكمـعنـجابر

)))ـكتابـالصاة،ـبابـماـيقولـإذاـفرغـمنـذلك،ـ)2006).

)2)ـكتابـالصاة،ـبابـماـيقولـإذاـفرغـمنـذلك،ـ)2008).

ـالشامين«ـ))0))). )3)ـ»امسند«ـ)22774(،ـوالطرايـيـ»مسند

)4)ـ»البدورـالسافرة«ـصـ347.

ـبابـمنه،ـ))244). ـالقيامةـوالرقائق، )5)ـكتابـصفة



ـــ779 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
قولـاهـعزـوجل:ـ﴿ڃ چ چ چ چ﴾ـ]اأنبياء:ـ28[ـفقالـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إنـشفاعتيـ

ـالكبائرـمنـأمتي«.ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـالشيخنـومـيرجاه))). أهل
ـالشفاعةـفيهاـأحاديثـوأدلة. وكُلـنوعـمنـأنواع

وحُقـلناـأنـنتعجبـحنـينفيـبعضـأهلـالعرـــتبعًاـلبعضـالفرقـكامعتزلةـ
ـأقصد:ـيـخروجـأقوامـمنـالنارــ ـأْنـيكونـقدـوردـنٌصـيـمثلـهذاـاأمرــ واإباضيةــ
معـأنهـقدـوردـكثرـمنـالرواياتـيـإثباته،ـفزعمـأنهـمـَيِرْدـنٌصـيدُلـعىـخروجـبعضـ

ـبعدـدخوهمـفيها!ـ ـالنار أهل
ـالذينـماتواـعىـاإيانـيـآخِرـ ـالقولـبخروجـأصحابـالكبائر بلـزعمـبعضـأن
ـإنهـماـدخلـعىـامسلمنـمنـ ـأي: ـبنيـإرائيل، ـإاـمنـدسائِس ـإنـهو أمرهمـمنـجهنم

ـاهـتعاىـمنـاإرائيلياتـكذلك!)2). ـالقولـبرؤية اإرائيليات،ـكاـزعمواـأن
وماـيدلـعىـبطانـهذاـالزعمـالذيـيشاركهمـفيهـامعتزلةـمنـقبلهـواإباضيةـ
ـيشركـمعهمـيـ ـأبدًا،ـوغرهمـما ـإنـفاعلـالكبرةـكافرـاـيرجـمنـالنار الذينـيقولون:
ذلكـالقول،ـماـأخرجـأمدـوالطرايـبسندـاـبأسـبهـعنـعبادةـبنـالصامتـعنـالنبيـ
ملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»إنـاهـتباركـوتعاىـقال:ـياـممد،ـإيـمـأبعثـنبيًاـواـرسواًـإاـوقدـسألنيـ
مسألةـأعطيتهاـإياه،ـفسلـياـممدـتعطه،ـقلت:ـمسألتيـشفاعتيـأمتيـيومـالقيامة«،ـ
فقالـأبوـبكر:ـوماـالشفاعة؟ـقال:ـ»أقولـياـربـشفاعتيـالتيـاختبأتـعندك،ـفيقولـ

ـاجنة«)3). ـالنارـفيدخلهم ـأمتيـمن ـبقية ـنعم.ـفيخرجـري الربـتعاى:

ـ)3442(.ـوقالـالذهبي:ـعىـرطـ ـاأنبياء، ـتفسرـسورة ـأخرجهـيـ»امستدرك«،ـكتابـالتفسر، (((

مسلم.
)2)ـانظرـمثاـ»رحـحسنـالسقافـعىـالطحاوية«،ـيـمسألةـمرتكبـالكبرة،ـص578.ـط3.ـحيثـ

ـالنارـبعدـأنـيدخلهاـفكرةـهودية. زعمـأنـفكرةـخروجـأحدـمن
ـالشامين«ـ))0))). )3)ـ»امسند«ـ)22774(،ـوالطرايـيـ»مسند
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ـإاـالنبيـممدًاـملسو هيلع هللا ىلصـادخرـمسألتهـ ـأنـكلـنبيـسألـمسألتهـيـالدنيا ]ووردـيـرواية

ـامسألةـأمته[.ـ ـالقيامة،ـوهذه ليوم
وهذهـالشفاعةـليسـامقصودـمنهاـالتيـيـأرضـامحر؛ـأنهـقال:ـ»أمتي«،ـ
وهيـ ممد،ـ سيدناـ أمةـ يـ خاصةـ هذهـ بلـ أمعن،ـ للخلقـ امحرـ أرضـ يـ والتيـ
ـالكبائرـمنـأمتي«)))؛ـ ـالرسولـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»شفاعتيـأهل ـإىـاجنة.ـقال ـالنار إخراجـقومـمن

ـاأخرى.ـ ـالصاحة ـاأعال أنـإثمهمـيكونـكبرًاـجدًاـاـتغّطيه
روىـهذاـاحديثـالصحيحـابنـحبانـيـ»صحيحه«:ـعنـجابر:ـأنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ

ـأمتي«)2).ـ ـالكبائرـمن قال:ـ»شفاعتيـأهل
»التمهيد«:ـ»واآثارـيـهذاـكثرةـمتواترة،ـواجاعةـأهلـ الرـيـ ابنـعبدـ قالـ

ـالبدع«)3).ـ ـالتصديقـها،ـواـينكرهاـإاـأهل السنةـعى
ي ماذا تكون الشفاعة؟ ومن تكون؟

قررـأهلـالسنةـأنـالشفاعةـتكونـيـميعـاأقسامـالتيـمَرـذكرها،ـوأماـامعتزلةـ
فنفواـالشفاعةـيـأهلـالكبائر؛ـأهمـعندهمـخالدونـيـالنار،ـوحرواـالشفاعةـيـ
التائبيـنـمنـامؤمنيـن؛ـلزيادةـدرجاتـالناسـيـاجنة،ـأماـإخراجـالناسـمنـالنار،ـ
فمنعوهاـبشفاعةـوبغرـشفاعة.ـقالـالقايـعبدـاجبارـيـ»رحـاأصولـاخمسة«:ـ

ـامشفوع«)4). ـالشفيع،ـوالدالةـعىـمنزلتهـمن »فائدةـالشفاعة:ـرفعـمرتبة

)))ـأخرجهـالرمذيـيـ»سنـنه«ـمنـحديثـأنـسـبنـمالكـريـاهـعنه،ـأبوابـصفةـالقيامةـ

والرقائقـوالورع،ـ)2435(.ـوأبوـداودـيـ»سننه«،ـكتابـالسنة،ـبابـيـالشفاعة،ـ))474(.ـ
وقالـالرمذي:ـحديثـحسنـصحيحـغريبـمنـهذاـالوجه.

)2)ـكتابـالتاريخ،ـبابـاحوضـوالشفاعة،ـ)6467).

)3)ـ»التمهيد«ـابنـعبدـالرـ)9):ـ69).

)4)ـ»رحـاأصولـاخمسة«ـص689.
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ثمـقال:ـ»ومتى،ـقالوا:ـإنـالتائبـيـغنًىـعنـالشفاعةـواـفائدةـلهـفيها،ـقلنا:ـ
ـلهـ ـالكبرة،ـواـثواَب ـانحبطـبارتكابه ـمنـالثوابـقد ـاستحقـالتائُب ـفإنـما ليسـكذلك؛
ـفإنـقالوا:إنـذلكـيٌءـ ـإىـنفعـالتفضلـعليه، ـفبهـحاجٌة ـبالتوبة، ـقدـاستحّقه ـما إاـمقداُر
ـفاـيثبتـللشفاعةـ ـاهـبهـحيثـيقول:ـ﴿ھ ھ ھ﴾ـ]النساء:ـ73)[، قدـوعده

واحالـماـذكرموهـتأثر.ـ
قلنا:ـإنهـتعاىـمـيذكرـأنهـيزيدهمـمنـفضلهـدوَنـشفاعةـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـفاـيمتنعـ
جويزـأنـيكونـالتفُضلـهوـهذاـالذيـقدـوعدـبه،ـبلـاـيمنعـأنـيتفضلـعليهمـنوعًاـ

ـاهـ))). ـيظنون«. ـأوسُعـما ـالتفُضل،ـففضله آخَرـمن
وهذاـالكامـمنهـيؤيدـماـنقلناهـعنـامعتزلةـمنـمذهب،ـوقالـاحافظـابنـحجرـ

ـالباري«: يـ»فتح
ـبصاحبـالكبرةـ ـلكنـخّصها ـالشفاعة، »قالـابنـبطال:ـسّلمـبعُضـامعتزلةـوقوَع
ـبأنـمنـقاعدهم:ـ ـالذيـماتـمّرًاـعليها،ـوُتُعِقَب الذيـتابـمنها،ـوبصاحبـالصغرة
أنـالتائبـمنـالذنبـاـُيعَذب،ـوأنـاجتنابـالكبائرـيكّفرـالصغائر،ـفيلزم:ـقائلهـأنـيالفـ
ـإذـاـمانعـمنـأنـحصولـذلكـللفريقنـإناـ ـبنـالقوَلن؛ ـبأنهـاـمغايرة أصَله،ـوأجيب:
هاـعىـذلكـإىـدليلـالتخصيص،ـوقدـتقدمـيـ حصلـبالشفاعة،ـلكنـحتاجـمنـقَرَ
أولـالدعواتـاإشارةـإىـحديثـ»شفاعتيـأهلـالكبائرـمنـأمتي«،ـومـيّصـبذلكـ

منـتاب.
وقالـعياض:ـأثبتتـامعتزلةـالشفاعَةـالعامةـيـاإراحةـمنـكربـاموقف،ـوهيـ
اخاصةـبنبّينا،ـوالشفاعةـيـرفعـالدرجات،ـوأنكرتـماـعداما.ـقلُت:ـويـتسليمـامعتزلةـ

ـنظر«)2). الثانيَة
)))ـ»رحـاأصولـاخمسة«ـص)69.

)2)ـ»فتحـالباري«ـ))):ـ428).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  782
قلُت:ـونظُرـاإماِمـابنـحجرـعىـعياٍضـمردوٌدـباـنقلناهـعنـعبداجبارـامعتزيـ

يـأحِدـأهّمـكتبهم.
قال الطحاوي: )واميثاق الذي أخذه اه تعاى من آدم وذريته حق(

هذاـإشـارةـإىـاآيةـالكريمة:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ـ]اأعراف:ـ72)[،ـهذاـماـأشـارـإليهـالطحاويـهنا،ـ

وأصلـهذاـاميثاقـحٌقـثابتـكاـترى.
أماـكيفـأخذـاهـاميثاقـعىـبنيـآدم؟ـفاختلفـالعلاٌءـيـهذا:ـ

ـثمـ ـاميثاق، ـأخذ ـثم ـالذِر، ـاهـسبحانهـخلَقُهمـدفعًةـواحدة،ـمثل ـإن فقالـبعضهم:
أرجعهمـإىـأصابـبعض،ـفأخرجهمـبعدـذلكـعىـحسبـترتيبـاأزمنة.ـ

وقالـبعضـالعلمـاء:ـإنمـاـوقعـعىـأرواحـالناس،ـوليسـعىـأرواحـالناسـ
وأجسامهم.ـ

ـالقطع،ـولكنـيكفيـ ـاميثاقـليستـمعروفًةـعىـوجه فصفُةـوتفاصيُلـحقيقِةـهذا
أنـيؤمنـاإنسانـبأنهـوقَع؛ـإخبارـاهـتعاىـلناـبذلكـيـالقرآنـبنٍصـريح.

روىـاحاكمـيـ»امستـدرك«ـعنـأيـبنـكعبـريـاهـتعاىـعنهـيـقولهـعزـ
وجل:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]اأعراف:ـ

72)[ـإىـقولهـتعاى:ـ﴿ک ک گ گ﴾ـ]اأعراف:ـ73)[.ـ
قال:ـَمَعهمـلهـيومئـٍذـميعًاـماـهوـكائٌنـإىـيومـالقيامة،ـفجعلهمـأرواحًا،ـثمـ

ـالعهدـوالـميثاق،ـ﴿ڦ ڦ ڦ  صّورهمـواستنطقهم،ـفتكلموا،ـوأخذـعليهم
ڌ  ڌ   * ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ 
]اأعـراف:ـ گ﴾ـ گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

72)-73)[.ـ
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ـآباكمـ ـالسبَعـواأرضنـالسبع،ـوأشهدـعليكم ـالساواِت ـفإيـُأشهدـعليكم قال:
آدم،ـأنـتقولواـيومـالقيامة:ـمـنعلمـ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾،ـ
ـإليكمـُرسيـيذكرونكمـعهديـوميثاقي،ـوأنزلـعليكمـ فاـتركواـيـشيئًا؛ـفإيـُأرسل

كتبي،ـفقالوا:ـنشهد،ـإنكـربناـوإهنا،ـاـربـلناـغرك،ـواـإلهـلناـغرك.
ـالغنيـوالفقرـوحسنـالصورةـوغرـ ـإليهمـفرأىـفيهم ـفنظر ـآدم، ـأبوهم وُرفعـهم
ذلكـفقال:ـرّبـلوـسّويَتـبنـعبادكـفقال:ـأيـأحّبـأنـُأشكر،ـورأىـفيهمـاأنبياءـ

مثلـالُرج،ـوُخُصواـبميثاقـآخَرـبالرسالةـوالنبوة،ـفذلكـقولهـعزـوجل:ـ﴿ٱ ٻ 
]اأحزاب:ـ7[ـاآية،ـوهوـقـولهـتعاى:ـ﴿ڭ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ـ
ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ـ]الـروم:ـ30[،ـ

وذلكـقوله:ـ﴿ژ ڑ ڑ ک ک﴾ـ]النجم:ـ56[،ـوقوله:ـ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴾ـ]اأعراف:ـ02)[،ـوهوـقوله:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴾ـ]يونس:ـ74[.

كانـيـعلمهـباـأقّرواـبهـمنـيكّذبـبهـومنـيصّدقـبه،ـفكانـروحـعيسىـمنـ
تلكـاأرواحـالتيـأخذـعليهاـاميثاقـيـزمنـآدم،ـفأرسلـذلكـالروحـإىـمريمـحنـ

﴿ڃ ڃ چ چ چ * ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ﴾ـ]مريم:ـ6)-7)[ـإىـقوله:ـ﴿ۆ﴾،ـفحملتـه،ـقال:ـملتـالذيـ

ـالسام.ـ خاطبها،ـوهوـروحـعيسىـعليه
قالـأبوـجعفر:ـفحدثنيـالربيعـبنـأنس:ـعنـأيـالعالية:ـعنـأيـبنـكعبـقال:ـ
دخلـِمنـفيها.ـهذاـحديثـصحيحـاإسنادـومـيرجاه))).ـورواهـأمدـيـ»مسنده«)2).ـ

ـاأعراف،ـ)3255). )))ـكتابـالتفسر،ـتفسرـسورة

)2)ـ)232)2(،ـ)35:ـ55)).
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ــوكانـمنـ السلميـ قـتادةـ بنـ الرمنـ »امستدرك«ـعنـعبدـ احاكمـيـ وروىـ
آدَم،ـثمـخلقـ ــقال:ـسمعُتـرسـوَلـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»خلقـاهـ النبيـملسو هيلع هللا ىلصـ أصحابـ
اخلقـمنـظهره،ـثمـقال:ـهؤاءـللجنةـواـأباي،ـوهؤاءـللنارـواـأباي«ـقال:ـفقيل:ـ
ياـرسولـاهـفعىـماذاـنعمل؟ـقال:ـ»عىـموافقةـالقدر«.ـهذاـحديثـصحيحـقدـاتفقاـ
عىـااحتجاجـبرواتهـعنـآخرهمـإىـالصحابة،ـوعبدـالرمنـبنـقتادةـمنـبنيـسلمةـ
منـالصحابة،ـوقدـاحتجاـميعًاـبزهرـبنـعمروـعنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـوليسـلهـراٍوـغرـ
أيـعثانـالنهدي،ـوكذلكـاحتجـالبخاريـبحديثـأيـسعيدـبنـامعى،ـوليسـلهـراٍوـ

غرـحفصـبنـعاصم،ـورواهـابنـحبانـيـ»صحيحه«،ـواإمامـأمدـيـ»مسنده«))).
وروىـاحاكمـيـ»مستدركه«ـأنـعمرـبنـاخطابـريـاهـتعاىـعنهـُسئلـعنـ
اآيةـ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾؟ـفقالـعمرـبنـاخطاب:ـ هذهـ
سمعتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»إنـاهـخلقـآدم،ـثمـمسـحـظهرهـبيمينه،ـفاستخرجـ
ثمـمسحـظهره،ـ يعملون،ـ اجنةـ أهلـ للجنة،ـوبعملـ فقال:ـخلقُتـهؤاءـ ذرية،ـ منهـ
فقالـ يعملون«،ـ النارـ أهلـ وبعملـ للنار،ـ هؤاءـ خلقُتـ فقال:ـ ذرية،ـ منهـ فاستخرجـ
ـبعملـأهلـ ـاستعمله ـللجنة ـالعبد ـاهـإذاـخلق ـقال:ـ»إن ـالعمل؟ ـياـرسولـاهـففيم رجل:
اجنةـحتىـيموتـعىـعملـأهلـاجنة،ـفيدخلـاجنة،ـوإذاـخلقـالعبدـللنارـاستعملهـ
بعملـأهلـالنارـحتىـيموتـعىـعملـأهلـالنار،ـفيدخلـالنار«.ـهذاـحديثـصحيحـ

عىـرطـالشيخنـومـيرجاه)2).

)))ـاحاكم،ـيـامستدرك،ـكتابـاإيان،ـ)84).

وابنـحبان،ـكتابـالرـواإحسان،ـبابـذكرـالبيانـبأنـقولهـملسو هيلع هللا ىلصـفكلـميرـأرادـبهـميرـماـقدرـ ـ
لهـيـسابقـعلمهـمنـخرـأوـر،ـ)338(.ـ

وأمد،ـ)7660)(،ـ)29:ـ206). ـ
)2)ـكتابـاإيان،ـ)74).
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ـ»كلـمولودـ ـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال: وروىـابنـحبانـيـ»صحيحه«ـعنـأيـهريرة:

ـأوـيمجسانه«))).ـ ـأوـينرانه، ـالفطرة،ـفأبواهـهودانه، يولدـعى
قالـأبوـحاتم:ـ»قولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»كُلـمولودـيولدـعىـالفطرة«:ـأرادـبه:ـعىـالفطرةـ

ـلقولهـجلـوعا:ـ﴿ۆ  ـأخرجهمـمنـصلبـآدم؛ ـاهـعليهاـجلـوعاـيوم التيـفطره
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ـ]الروم:ـ30[،ـيقول:ـاـتبديلـلتلكـاخلقةـ
التيـخلقهمـها،ـإماـجنةـوإماـلنار،ـحيثـأخرجهمـمنـصلبـآدم؛ـفقال:ـهؤاءـللجنةـ
وهؤاءـللنار،ـأاـترىـأنـغامـاخرـقالـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»طبعهـاهـيومـطبعهـكافرًا«ـوهوـبنـ
أبوينـمؤمنن،ـفأعلمـاهـذلكـعبَدهـاخَر،ـومـُيعلمـذلكـكليمهـموسىـملسو هيلع هللا ىلص؛ـعىـماـ

ذكرناـيـغرـموضعـمنـكتبنا)2).ـ
قلت:ـوهذاـاحديثـرواهـأيضًاـاإمامـأمدـوأبوـداودـوغرما)3).

ـبنـاخطابـ ـاجهنيـأنـعمر ـبنـيسار ونُصهـكاـيـ»موطأ اإمام مالك«ـعنـمسلم
ـاآية:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  سئلـعنـهذه
ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾؟ـفقالـعمرـ
ابنـاخطاب:ـسمعتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـُيسألـعنها،ـفقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إنـاهـتباركـ
هؤاءـ فقال:ـخلقُتـ ذرية،ـ منهـ فاستخرجـ بيمينه،ـ ظهرهـ مسحـ ثمـ آدم،ـ وتعاىـخلقـ
للجنة،ـوبعملـأهلـاجنةـيعملون،ـثمـمسحـظهره،ـفاستخرجـمنهـذرية،ـفقال:ـخلقتـ

ـيعملون«.ـ ـالنار ـللنار،ـوبعملـأهل هؤاء

)))ـكتابـاإيان،ـبابـالفطرة،ـ)29)).

ـالسابق. ـامصدر (2(

)3)ـأمدـيـ»مسنده«،ـ))8)7(،ـ)2:ـ233).ـوأبوـداودـيـ»سننه«،ـكتابـالسنة،ـبابـيـذراريـ

امركن،ـ)4)47(.ـوالرمذيـيـ»سننه«،ـكتابـالقدر،ـبابـكلـمولودـيولدـعىـالفطرة،ـ
.(2(38(
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فقالـرجل:ـياـرسولـاهـفـفيمـالعمل؟ـقال:ـفقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إنـاهـإذاـ
خلقـالعبدـللجنةـاستعملهـبعملـأهلـاجنةـحتىـيموتـعىـعملـمنـأعمـالـأهلـ
ـالنارـحتىـيموتـعىـ ـبعملـأهل ـاستعمله ـللنار ـالعبد ـاجنة،ـوإذاـخلق اجنة،ـفُيدخلهـبه

ـالنار«))). ـالنار،ـفُيدخلهـبه عملـمنـأعالـأهل
وامفرونـذكرواـيـاآيةـاحتالن:

اأول:ـأنـاهـتعاىـأخذـذريةـآدَمـمنـظهره،ـوأشهدهمـعىـنفسه،ـثمـأعادهم.ـ
ـاأدلةـعىـربوبيتهـووحدانيته،ـوشهدتـهاـعقوهم.ـ ـنصبـهم ـأنه والثاي:

ونسبـاإمامـالرازيـالقولـاأولـإىـأهلـالسنة،ـواعرضـابنـأيـالعزـعىـ
القولـاأولـوذلكـي:ـ»واـريبـأنـاآيةـاـتدُلـعىـالقولـاأولـأعني:ـأنـاأخذـ
كانـمنـظهرـآدم،ـوإناـفيهاـأنـاأخذـمنـظهورـبنيـآدم،ـوإناـذكرـاأخذـمنـظهرـآدمـ

ـاهـ)2).ـ واإشهادـعليهمـهناكـيـبعضـاأحاديث«.
ـبنيـآدم،ـ ـإذاـحصلـمنـظهور ـالشارح؛ـأنـاأخذ أقول:ـواـوجهـاعراضـهذا
اـيمكنـإاـباأخذـمنـظهرـآدمـنفسه؛ـأنـكلـذريتهـمنـظهره،ـفإذاـقلنا:ـإنـاأخذـ
منـظهورهم،ـلزمـــحقيقًاـــأنـاأخذـمنـظهرهـابتداًء،ـولكنـاعتادـهؤاءـااعراضـ
عىـاأقوالـباـحقيقـفيها،ـوالصحيح:ـأنهـاـمناقضةـبنـالقول:ـإنـاأخذـمنـظهره،ـ

والقول:ـإنـاأخذـمنـظهورـذريته.
وقدـرحـبذلكـالتوجيهـاإمامـالرازيـنفسه،ـقالـاإمامـالرازي:ـ»وأماـامقامـ
الثاي:ـوهوـأنـبتقديرـأنـيصحـالقولـبأخذـاميثاقـمنـالذر.ـفهلـيمكنـجعلهـتفسرًاـ

ألفاظـهذهـاآية؟ـفنقولـالوجوهـالثاثةـامذكورةـأواًـدافعةـلذلكـأنـقوله:ـ﴿ٹ 

ـبالقدر،ـ)593)). ـالقول ـبابـالنهيـعن ـالليثي،ـكتابـالقدر، )))ـروايةـحيى

)2)ـ»رحـابنـأيـالعز«ـصـ269.
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ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ـفقدـبيناـأنـامرادـمنه،ـوإذاـأخذـربكـمنـظهورـبنيـ
ـيقلـمنـ ـلقالـمنـظهرهـذريته،ـوم ـآدم ـالذريةـمأخوذةـمنـظهر ـلوـكانتـهذه آدم،ـوأيضًا

ظهورهمـذريتهم.
أجابـالنارونـلذلكـالقول:ـبأنهـصحتـالروايةـعنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـأنهـفرـ
هذهـاآيةـهذاـالوجهـوالطعنـيـتفسرـرسولـاهـغرـمكن.ـفنقول:ـظاهرـاآيةـيدلـ
ـتعاىـيعلمـأنـالشخصـ ـفيحملـذلكـعىـأنه ـبنيـآدم ـتعاىـأخرجـالذرـمنـظهور عىـأنه
الفايـيتولدـمنهـفانـوذلكـالفانـفانـآخرـفعىـالرتيبـالذيـعلمـدخوهمـيـ

ـبعضهمـمنـبعض. الوجودـيرجهمـويميز
وأماـأنهـتعاىـيرجـكلـتلكـالذريةـمنـصلبـآدم،ـفليسـيـلفظـاآيةـماـيدلـ
ـفثبت إخراج  ـإاـأنـاخرـقدـدلـعليه، ـيدلـعىـبطانه، ـأيضًاـما عىـثبوتهـوليسـيـاآية
الذرية من ظهور بني آدم بالقرآن، وثبت إخراج الذرية من ظهر آدم باخر، وعى هذا 
التقدير: فا منافاة بن اأمرين وا مدافعة، فوجب امصر إليها معًا. صوناً لآية. واخر 

ـامقام)))«. ـالكامـيـتقريرـهذا عن الطعن بقدر اإمكان،ـفهذاـمنتهى
قال الطحاوي: )وقد علم اه تعاى فيمـا م يَزل عدَد من يدخل اجنة، وعدَد 
من يدخل النار ملة واحدة، فا يزاد ي ذلك العدد، وا ينقص منه، وكذلك 

أفعاهم فيا علم منهم أن يفعلوه، وكٌل ميّرٌ لِـا خلق له(.
احظـأنـاإمامـالطحاويـيؤّصلـأصًا،ـثمـيفّرعـعليه،ـفيقررـأَنـاهـسبحانهـ
وتعاىـعلمـماـهمـفاعلوهـمنذـاأزل،ـواستشهدـعىـهذاـبشطٍرـمنـحديثـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـ

ـلِـاـُخلقـله«.ـ هو:ـ»كٌلـُميّرٌ

)))ـ»التفسرـالكبيـر«ـأوـ»مفاتيحـالغيب«،ـفخرـالدينـممدـبنـعمرـالتميميـالرازيـالشـافعيـ

ت:ـ604،ـ)5):ـ43(،ـدارـالكتبـالعلميةـــبروتـــ)42)هــ-ـ2000م،ـط).
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وهذاـاحديثـلهـرواياتـعديدةـجدًا،ـففيـالرمذيـعنـعمرـبنـاخطابـقال:ـ
ـفقلُت:ـ ـاآيةـ﴿ۈ ٴۇ ۋ﴾ـ]هود:ـ05)[ـسألُتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص، ـنزلتـهذه لـا
ياـنبيـاهـفعىـماـنعمل؟ـعىـيءـقدـُفرغـمنه،ـأوـعىـيءـمـُيفرغـمنه؟ـقال:ـ»بلـعىـ
ـله«ـوهذاـحديثـ ـلِـاـُخلق ـياـعمر،ـولكنـكٌلـُميّرٌ ـاأقام، يءـقدـُفرغـمنهـوجرتـبه

حسنـغريبـمنـهذاـالوجهـاـنعرفهـإاـمنـحديثـعبدـاهـبنـعمر))).
ويـ»السننـالكرى«ـللبيهقيـعنـعمرانـبنـحصنـقال:ـقيل:ـياـرسولـاه،ـ
ـلِـاـ أعِلَمـأهَلـاجنةـمنـالنار؟ـقال:ـ»نعم«ـقال:ـففيمـيعملـالعاملون؟ـقال:ـ»كٌلـُميّرٌ

ُخلقـله«.ـورواهـاإمامـمسلمـعنـأيـهريرةـهذاـاللفظ)2).ـ
ـاهـ ـأن ـيعني: ـامطلبـامهّم، ـالكافيةـعىـهذا ـالرحـباأدلة ـأتيناـيـأوائلـهذا وقد
ـالناسـإليهـصائرون،ـولكنـهذاـاـيستلزمـمطلقًاـعدمـ ـاأزلـما سبحانهـوتعاىـعلَمـمنُذ

ـأعاهم.ـ العمل؛ـأنهـعلمهمـوعلم
ـاجنة،ـ ـلِـاـُخلقـله«،ـأي:ـعامٌلـباـمنـشأنهـأنـيؤّديـبهـإماـإى وقوله:ـ»كٌلـُميّرٌ

ـالنار،ـميَرـللعمل. أوـإى
ويـ»امعجمـالكبر«ـللطرايـعنـطلحةـبنـعبدـاهـبنـعبدـالرمنـبنـأيـبكر،ـ
ـيقول:ـقلت:ـ ـالصديقـريـاهـتعاىـعنه ـبكر ـأبيهـقال:ـسمعتـأيـقال:ـسمعتـأبا عن
ـاهـأنعملـعىـأمرـقدـُفرغـمنه،ـأمـعىـأمرـمؤتـنف؟ـقال:ـ»بلـعىـأمرـقدـُفرغـ ياـرسول

ـلِـاـُخلقـله«)3). منه«،ـقلت:ـففيمـالعملـياـرسولـاه؟ـقال:ـ»ـكٌلـُميّرٌ

)))ـأخرجهـيـ»سننه«،ـأبوابـتفسرـالقرآن،ـبابـومنـسورةـهود،ـ))))3).

)2)ـ»ااعتقاد«ـللبيهقي،ـبابـالقولـيـخلقـاأفعال،ـص42)،ـومـأجدهـيـمسلمـعنـأيـهريرة،ـ

وإنمـاـهوـفيه،ـكتابـالقدر،ـبابـكيفيةـاخلقـاآدميـيـبطنـأمهـوكتابهـرزقهـوأجلهـوعملهـ
وشقاوتهـوسعادته،ـ)2649(ـمنـحديثـعمرانـبنـحصن.

)3)ـ)47(،ـ)):ـ64).
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قالـاإمامـابنـحجر:ـ»ويـكتابـااعتـصام:ـقوله:ـ»قالـرجل«:ـهوـعمرانـ
ابنـحصنـراويـاخرـبينهـعبدـالوارثـبنـسعيد:ـعنـيزيدـالرشك:ـعنـعمرانـبنـ
حصن،ـقال:ـقلتـياـرسولـاه...ـفذكره،ـوسيأيـموصواًـيـأواخرـكتابـالتوحيد،ـ

وسألـعنـذلكـآخرون،ـوسيأيـمزيُدـبسطـفيهـيـرحـحديثـعيـقريبًا.ـ
قوله:ـ»أيعرفـأهلـاجنةـمنـأهلـالنـار«:ـيـروايةـمادـبنـزيد:ـعنـيزيدـعندـ
مسلمـبلفظ:ـ»أُعلم«،ـبضمـالعن،ـوامرادـبالسؤال:ـمعرفةـامائكة،ـأوـمنـأطلعهـاهـ

ـالعاملـأوـمنـشاهده،ـفإناـُيعرفـبالعمل.ـ عىـذلك،ـوأماـمعرفة
ـإذاـ ـاستفهام،ـوامعنى: ـالعاملون؟«:ـيـروايةـمادـ»ففيم«،ـوهو ـيعمل قوله:ـ»فلم

سبقـالقلمـبذلكـفاـحتاجـالعاملـاىـالعمل؛ـأنهـسيصرـاىـماـقدرـله.ـ
ـالكشميهنيـ»ُيِسـر«ـ ـلِـاـييَرـله«:ـويـرواية ـأو ـيعملـلِـاـُخلقـله ـكٌل ـ»قال: قوله:
ــبضمـأولهـوكرـامهملةـالثقيلةـــويـروايةـمادـامشارـإليها،ـقال:ـ»كٌلـُميّسـٌرـلِـاـ
ـيزيدونـعىـ ـاللفظ، ـالصحابةـهذا ـاأخرـعنـماعةـمن ـالكام ُخلقـله«،ـوقدـجاءـهذا
العرة،ـسأشرـإليهاـيـآخرـالبابـالذيـييـالذيـيليه،ـمنهاـحديثـأيـالدرداءـعندـ

ـامرئـمهّيٌأـلِـاـُخلقـله«))). أمدـبسندـحسنـبلفظـ»كل
ويـاحديثـإشارةـإىـأنـامآلـمجوٌبـعنـامكَلف،ـفعليهـأنـجتهَدـيـعملـ
ماـُأمرـبه،ـفإّنـعملهـأمارٌةـإىـماـيؤولـإليهـأمُرهـغالبًا،ـوإنـكانـبعضهمـقدـُيتمـلهـبغرـ
ـيبُذلـ ـأن ـلهـعىـذلك،ـفعليه ـلكنـاـاّطاع ـثبتـيـحديثـابنـمسعودـوغره، ذلك،ـكا
جهَده،ـوجاهدـنفَسهـيـعملـالطاعة،ـاـيركـوكواًـإىـماـيؤولـإليهـأمره،ـفُيامـعىـ

ـالعقوبة.ـ تركـامأمور،ـويستحّق

)))ـ»امسند«ـ)27487).
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وقدـترجمـابنـحبانـبحديثـالبابـماـجبـعىـامرءـمنـالتشمرـيـالطاعات،ـ

وإنـجرىـقبلهاـماـيكرهـاهُـمنـامحظورات.
الناسـ أنهـقالـله:ـأرأيَتـماـيعملـ ومسلمـمنـطريقـأيـاأسود:ـعنـعمرانـ
اليوم:ـأيٌءـقىـعليهمـومىـفيهمـمنـقدرـقدـسبق،ـأوـفياـيستـقبلونـماـأتاهمـبهـ
نبيهمـوثبتتـاحُّجُةـعليهم؟ـفقال:ـ»اـبلـيءـقىـعليهم،ـومىـفيهم«،ـوتصديُقـ
ذلكـيـكتابـاهـعزـوجلـ﴿ٹ ٹ ڤ * ڤ ڤ ڦ﴾ـ]الشمس:ـ8-7[.
ـفقال:ـ ـأيكونـذلكـظلًا؟ ـله: ـقوله ـالدؤيـمعـعمران،ـوفيه ـقصةـأيـاأسود وفيه

اـكلـيءـخلُقـاه،ـوملُكـيده،ـفاـيسألـعاـيفعل))).
ـالقدريةـمنـحُكمهمـعىـاه،ـ قالـعياض:ـأوردـعمرانـعىـأيـاأسودـشبهَةُ
ودخوهمـبآرائهمـيـحكمه،ـفلمـاـأجابهـبمـاـدَلـعىـثباتهـيـالدين،ـقّواهـبذكرـاآيةـ
وهيـحٌدـأهلـالسنة،ـوقوله:ـ»كلـيءـخلقـاهـوملكه«:ـيشرـإىـأنـامالكـاأعىـ
اخالقـاآمر،ـاـُيعَرَضـعليهـإذاـتّرفـيـملكهـباـيشاء،ـوإناـُيعَرضـعىـامخلوقـ

امأمور«)2).
ـوقالـأيضًاـيـ»الفتح«:

]القمر:ـ »قوله:ـ»بابـقولـاهـتعاىـ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ـ
7)[«:ـقيل:ـامرادـبالذكر:ـاأذكارـوااتعاظ،ـوقيل:ـاحفظ،ـوهوـمقتىـقولـماهد.ـ

ـلِـاـُخلقـله«:ـفذكرهـموصواًـيـالبابـمنـ قوله:ـوقالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»كٌلـُميّرٌ
حديثـعّي.

)))ـ»صحيحـمسلم«،ـكتابـالقدر،ـبابـكيفيةـاخلقـاآدميـيـبطنـأمهـوكتابهـرزقهـوأجلهـوعملهـ

وشقاوتهـوسعادته،ـ)2650).
)2)ـ»فتحـالباري«ـ))):ـ493).
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قوله:ـ»وقالـماهد:ـيّرناـالقرآنـبلسانك:ـهّوناهـعليك«.ـيـروايةـغرـأيـذر:ـ
»هّوناـقراءتهـعليك«،ـوهوـبفتحـاهاءـوالواوـوتشديدـالنونـمنـالتهوين،ـوقدـوصلهـ

الفريايـعنـورقاء:ـعنـابنـأيـنجيع:ـعنـماهدـيـقولهـتعاى:ـ﴿ں ں ڻ 
ڻ﴾ـقال:ـهوناه.

قالـابنـبطال:ـتيسرـالقرآنـتسهيُلهـعىـلسانـالقارئـحتىـيسارعـاىـقراءته،ـ
فرباـسبقـلسانهـيـالقراءة،ـفيجاوزـاحرفـإىـماـبعده،ـوحذفـالكلمةـحرصًاـعىـماـ

بعدها.ـانتهى.ـويـدخولـهذاـيـامرادـنظرـكبر!ـ
قوله:ـ»وقالـمطرـالورق:ـ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ـقال:ـهلـ
منـطالبـعلمـفيعانـعليه؟«:ـوقعـهذاـالتعليقـعندـأيـذرـعنـالكشميـهنيـوحده،ـ
ـاهـ ـالفريايـعنـضمرةـبنـزمعة:ـعنـعبد ـالفربري،ـووصله وثبتـأيضًاـللجرجايـعن

ابنـشوذب:ـعنـمطر.ـ
ـبنـأيـعاصمـيـكتابـالعلمـمنـطريقـضمرة،ـثمـذكرـحديثـ ـبكر ـأبو وأخرجه
ـلِـاـُخلقـ عمرانـبنـحصن:ـقلت:ـياـرسولـاهـفياـيعملـالعاملون؟ـقال:ـ»كٌلـُميّرٌ
له«،ـوهوـخترـمنـحديٍثـسبقـيـكتابـالقدر،ـفيهـعنـعمرانـقال:ـقالـرجل:ـياـ
ـفلمـيعملـالعاملون؟ـوقدـ ـقال: ـ»نعم« ـقال: ـمنـأهلـالنار؟ ـأيعرفـأهلـاجنة رسولـاه،
ـامعروفـبالرشك،ـوتقدمـهناكـمنـ ـالوارثـفيه،ـهو تقّدمـرحهـهناك،ـويزيدـشيخـعبد
روايةـشعبةـقال:ـحدثناـيزيدـالرشك،ـفذكره،ـوحديثـعيـريـاهـعنه،ـوفيه:ـ»وماـ
منكمـمنـأحدـإاـكتبـمقعدهـمنـالنارـأومنـاجنة«،ـوتقدمـرحهـهناكـأيضًا،ـوفيه:ـ
«،ـقالـالشيخـأبوـممدـبنـأيـمرةـــيـرحـ ويـحديثـعمرانـالذيـقبله:ـ»كٌلـُميّرٌ
ـاهـتعاىـأهلـاجنة؛ـ ـنداء ـفيه ــ: ـاهـمعـأهلـاجنة ـامذكورـيـبابـكام حديثـأيـسعيد
ـلناـاـ ـ»وما ـ»هلـرضيتم«ـوقوهم: ـبقوله: ـبـ»لبيكـوسعديك«،ـوامراجعة لقرينةـجواهم
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ـ»أحلـ ـأفضل«،ـوقوله: ـ»ياـربناـوأيـيء ـ»أاـأعطيكمـأفضل«ـوقوهم: نرى«،ـوقوله:
عليكمـرضواي«؛ـفإنـذلكـكلهـيدلـعىـأنهـسبحانهـوتعاىـهوـالذيـكلمهمـوكاُمهـ
قديمـأزيـميَرـبلغةـالعرب،ـوالنظُرـيـكيفيتهـمنوع،ـواـنقولـباحلولـيـامحدث،ـ
وهيـاحروف،ـواـأنهـدّلـعليهـوليسـبموجود،ـبلـاإياُنـبأنهـُمنزلـحّقـميّرـباللغةـ

العربيةـصدٌق،ـوباهـالتوفيق.
ـامشقةـيـ ـاأمرـمقّدرًا،ـفلنرك ـالكام:ـأهمـقالوا:ـإذاـكان ـالكرماي:ـحاصل قال
العملـالذيـمنـأجلهاـسميـبالتكليف،ـوحاصلـاجواب:ـأنـكلـمنـُخلقـليءـُيّرـ

ـالتيسر. ـفاـمشقةـمع لعمله،
وقالـاخطاي:ـأرادواـأنـيتخذواـماـسبقـحجًةـيـتركـالعمل،ـفأخرهـأنـهناـ
ـالسمةـ ـالربوبية،ـوظاهرـوهو ـاقتضاهـحكم ـاآخر:ـباطنـوهوـما أمرينـاـيبطلـأحدما
الازمةـبحقـالعبودية،ـوهوـأمارةـللعاقبة،ـفبنـهمـأنـالعملـيـالعاجلـيظهرـأثرهـيـ

اآجل،ـوأنـالظاهرـاـُيركـللباطن.
ـااشراكـيـلفظـ»التيسر«،ـواهـ ـمنـجهة ـقبله ـالبابـلِـا قلت:ـوكأنـمناسبةـهذا

ـاهـ))). أعلم«.
قال الطحاوي: )واأعال باخواتيم(

بعدـأنـذكرـأَنـاهـتعاىـَعِلَمـأعاهم،ـأرادـأنـُيوضحـللناس:ـماـهيـالعرةـيـ
اأعال؟ـهلـهيـيـالبدايةـأمـيـالوسطـأمـيـالنهاية؟ـفقال:ـ»واأعالـباخواتيم«.ـ

و»اأعالـباخواتيم«ـجزٌءـمنـحديث،ـوامقصودـمنـذلك:ـأنـمنـكانـخامةـ
أعالهـالتوحيدـــأي:ـمنـماتـعىـالتوحيدـــفإنهـينتفعـبأعالهـالتيـعملهاـيـأثناءـ

)))ـ»فتحـالباري«ـ)3):ـ522).
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حياته،ـوأماـمنـكانتـخامُتهـالكفر،ـفاـينفعهـيءـعملهـيـحياته،ـولذلكـفإنـامؤمنـ

يسألـاهـتعاىـأنـُحسنـلهـخامته.ـ
وهذهـالعبـارةـوردتـيـبعضـاأحاديث،ـمنـهاـماـرواهـاإمامـالبخاريـيـ
»صحيحه«ـعنـسهٍل:ـأنـرجاًـمنـأعظمـامسلمنـغناًءـعنـامسلمنـيـغزوٍةـغزاهاـ
ـفلينظرـ ـالنار ـإىـالرجلـمنـأهل ـينظر ـأن ـفقال:ـ»منـأحّب ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص، ـفنظر ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص، مع
إىـهذا«،ـفأتبعهـرجٌلـمنـالقومـــوهوـعىـتلكـاحالـمنـأشدـالناسـعىـامركنـــ
حتىـُجرح،ـفاستعجلـاموت،ـفجعلـذبابةـسيفهـبنـثديـيهـحتىـخرجـمنـبنـكتفيه،ـ
فأقبلـالرجلـإىـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـمسـرعًا،ـفقال:ـأشهدـأنكـرسولـاه،ـفقال:ـ»وماـذاك؟«ـ
قال:ـقلَتـلفان:ـ»منـأحبـأنـينظرـإىـرجلـمنـأهلـالنارـفلينظرـإليه«،ـوكانـمنـ
أعظمناـغناءـعنـامسلمن،ـفعرفتـأنهـاـيموتـعىـذلك،ـفلاـُجرحـاستعجلـاموت،ـ
فقتلـنفسه،ـفقالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـعندـذلك:ـ»إنـالعبدـليعملـعملـأهلـالنار،ـوإنهـمنـأهلـ

ـاأعالـباخواتيم«))). ـالنار، ـاجنة،ـوإنهـمنـأهل اجنة،ـويعملـعملـأهل
وهوـوارٌدـعنـسهلـبنـسعدـأيضًاـيـ»امعجمـالكبر«ـللطراي)2).ـ

ـفياـ ورواهـالطرايـعنهـأيضًاـبلفظـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إنـالرجلـليعملــ
ـبعملـ ـفياـيرىـالناســ ـبعملـأهلـاجنة،ـوإنهـمنـأهلـالنار،ـوإنهـليعملــ يرىـالناســ

أهلـالنار،ـوإنهـمنـأهلـاجنة،ـوإناـاأعالـباخواتيم«)3).
ـ»إناـاأعالـباخواتيم«)4). ـأنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال: ويـ»صحيحـابنـحبان«ـعنـعائشة

ـباخواتيم،ـ)6607). ـبابـالعمل )))ـكتابـالقدر،

)2)ـ)5784(،ـ)6:ـ43)).

)3)ـ)5798(،ـ)6:ـ47)).

)4)ـكتابـالرـواإحسان،ـبابـماـجاءـيـالطاعاتـوثواها،ـ)340).
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قال الطحاوي: )والسعيد من سعد بقضاء اه، والشقي من شقي بقضاء اه(
روىـالبخاريـعنـأنسـبنـمالك:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»إنـاهـعـزـوجلـوكلـ
بالرحمـملكًاـيقول:ـياـربـنطفة،ـياـربـعلقة،ـياـربـمضغة،ـفإذاـأرادـأنـيقَيـخلقهـ

قال:ـأذكرـأمـأنثى؟ـشقيـأمـسعيد؟ـفاـالرزق؟ـواأجل؟ـفُيكتبـيـبطنـأمه«))).ـ
ـالرحمـملكًاـفيقول:ـ ـاهـوّكلـي ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»إن ولهـيـروايةـأخرىـعنه:ـعن
ياـربـنطفة،ـياـربـعلقة،ـياـربـمضغة،ـفإذاـأرادـأنـيلقهاـقال:ـياـربـأذكرـياـربـ
أنثى؟ـياـربـشقيـأمـسعيد؟ـفاـالرزق؟ـفاـاأجل؟ـفيكتبـكذلكـيـبطنـأمه«)2).
ويـ»امعجمـالصغر«ـللطرايـعنـعبدـاهـبنـمسعود:ـحدثـناـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ
ــوهوـالصادقـامصدوقــ:ـ»إنـخلقـأحدكمـُجمعـيـبطنـأمهـأربعنـيومًا،ـثمـيكونـ
علقةـمثلـذلك،ـثمـيكونـمضغةـمثلـذلك،ـثمـيأيـاملكـفيكتب:ـشقيـأوـسعيد،ـذكرـ

أوـأنثى«ـمـيروهـعنـبنـعونـإاـعبيدـاهـبنـسفيان)3).ـ
وزادـيـروايةـأخرىـعنه:ـ»ويكتبـاملك،ـثمـيقول:ـأيـرّب،ـشقيـأوـسعيد؟ـ
فيقيـاهـعزـوجل،ـويكتبـاملك،ـثمـيقول:ـأيـرّب،ـأجُلهـورزُقهـوأثُره؟ـفيقيـاهـ

عزـوجل،ـويكتبـاملك«)4).
ـاستقرتـالنطفةـ ـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إذا ـاإمامـأمد«ـعنـجابرـقال:ـقالـرسول ويـ»مسند
ـبعثـإليهاـملكًا،ـفيقول:ـياـرب،ـماـرزقه؟ـفيقالـ ـأربعنـليلة، ـأو ـأربعنـيومًا، ـالرحم ي

)))ـيـ»صحيحـه«ـكـتابـاحيض،ـبابـقـولـاهـعزـوجـل:ـ﴿ڻ ڻ ڻ﴾ـ]احج:ـ5[،ـ

.(3(8(

)2)ـيـ»صحيحه«ـكتابـأحاديثـاانبياء،ـبابـخلقـآدمـصلواتـاهـعليهـوذريته،ـ)3333).

)3)ـ)200(،ـ)):ـ33)).

)4)ـ)442(،ـ)):ـ269).
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له،ـفيقول:ـياـربـماـأجله؟ـفيقالـله،ـفيقول:ـياـرب،ـذكرـأوـأنثى؟ـفيعلم،ـفيقول:ـياـ

ـاللفظـعنـأنسـأيضًا)2). ربـشقيـأمـسعيد؟ـفيعلم«))).ـوفيهـقريبـمنـهذا
ويـ»سننـأيـداود«ـعنـعبدـاهـبنـمسعودـقال:ـحدثـناـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـــوهوـ
ـثمـيكونـعلقةـمثلـ ـأربعنـيومًا، ـ»إنـخلقـأحدكمـجمعـيـبطنـأمه الصادقـامصدوقــ:
ـفيكتبـرزقه،ـ ـبأربعـكلات: ـفيؤمر ـثمـيبعثـإليهـملك، ـمثلـذلك، ـثمـيكونـمضغة ذلك،
وأجلهـوعمله،ـثمـيكتبـشقيـأوـسعيد،ـثمـينفخـفيهـالروح،ـفإنـأحدكمـليعملـبعملـ
ـالكتاب،ـفيعملـ ـبينهـوبينهاـإاـذراع،ـأوـقيدـذراع،ـفيسبقـعليه ـاجنةـحتىـماـيكون أهل
بعملـأهلـالنار،ـفيدخلها،ـوإنـأحدكمـليعملـبعملـأهلـالنارـحتىـماـيكونـبينهـوبينهاـ

إاـذراع،ـأوـقيدـذراع،ـفيسبقـعليهـالكتاب،ـفيعملـبعملـأهلـاجنة،ـفيدخلها«)3).
وقضاءـاه:ـهوـعلُمهـأوـإرادتهـالقديمة؛ـفاإمامـالطحاويـقالـقبلـذلك:ـاهـ
سبحانهـعلمـمنـذـاأزلـمنـسيدخلـاجنةـوَمْنـسيدخلـالنار؛ـإذنـالسعيدـمنـكانـ
سعيدًاـيـعلمـاه،ـوالشقيـمنـكانـشقيًاـيـعلمـاه؛ـكمـاـعلمهـاهـمنذـاأزل،ـأي:ـ
منـقىـاهـعليهـبناًءـعىـعلمهـاأزّيـأنهـمنـأهلـالنار؛ـأمـيردـيـبعضـاأحاديث:ـ
»أنـاهـقبضـقبضة،ـوقال:ـهؤاءـإىـاجنةـواـأباي،ـوقبضـقبضة،ـوقال:ـهؤاءـإىـ
النارـواـأباي«؟ـومعنىـ»أخذـقبضة«ـأي:ـحكمـوقىـعىـهؤاءـأهمـصائـرونـإىـ

اجنةـأوـالنار،ـوهذاـاحكمـبناًءـعىـعلمهـاأزي.
والسعادةـعندـاإمامـاأشعري:ـهيـاموتـعىـاإيان،ـفمنـماتـعىـاإيانـ
فهوـالسعيد،ـوأماـالسعادةـعندـاإمامـاماتريدي:ـفهيـاإيان،ـواخافـبينهمـلفظيـ

)))ـ)5296)(،ـ)23:ـ3)4).

)2)ـ))252)(،ـ)3:ـ48)).

)3)ـكتابـالسنة،ـبابـيـالقدر،ـ)0)47).
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ــكاـهوـظاهرـــأنـملـالكامـختلفـعندما،ـواإمامـاماتريديـاـشكـيقول:ـإنـ
منـماتـعىـاإيانـفهوـسعيد،ـواـيالفـاأشعريـيـأنـمنـكانـمؤمنًاـفهوـيـحالـ
كونهـمؤمنًاـفهوـمطيعـهـتعاى،ـوأماـإذاـكفرـفهوـمنـغضبـاهـتعاىـعليه،ـولكنـمرادـ
اأشعري:ـأنـالسعادةـاحقيقيةـالدائمةـالتيـاـتنقطعـإناـحصلـعليهاـاإنسانـبأنـ

يموتـعىـاإيان.ـ
ـالغنيميـيـ»رحه«: قال

»واعلمـأنـَمبنىـهذهـامسألةـــوهيـمسألةـالسعادةـوالشقاوةـــعىـمسألةـااستثناءـ
يـاإيان،ـفمنـقالـبجوازهـيـاإيانـــنظرًاـإىـاخامةـــذهبـإىـعدمـالتبُدل،ـومنـ
قالـبعدمـجوازهـــنظراـإىـتسميةـالرعـامؤمنـمؤمنًاـوإجراءـأحكامـاإيانـعليهـوإنـ
كانـمآُلهـالكفر،ـوالكافرـكافرًاـوإجراءـأحكامـالكفرـعليهـوإنـكانـمآلهـاإيانـــذهبـ

ـالتبديل. إىـحصول
فكلـمنـالفريقنـناظٌرـإىـطَرف،ـواخاُفـبينهاـمرجُعهـاللفظـدونـامعنى،ـ
وهذاـمـيذكرـامصنفـريـاهـعنهـمسألَةـااستثناءـيـاإيان،ـواـّرحـبأنـالشقّيـ
ـالعرةـيـاخامة،ـ ـالفريقان،ـوهيـأّن ـأمعـعليها ـوإناـأتىـبعبارٍة ـوبالعكس، يصرـسعيدًا،
وأّنـمنـلهـسعادةـيـاأزلـــأوـشقاوةـــفاـتتبدل،ـبلـاـبدـأنـتنفذـوتظهرـعىـذلكـ
الشخص،ـفإنـكانـهاـأمٌرـيـالدنياـمعَنـاـبدـأنـتكونـفيه،ـفإذاـانقىـأَمُدهاـتبّدلتـ
بضِدها،ـوإذاـمـيكنـهاـأمٌدـمعنـبقيتـإىـاآخرة،ـوهذاـامقدارـاـخاَفـفيهـأحد.ـ

ثمـقال:ـواحاصل:ـأنـاخافـلفظي؛ـكمـاـذكرناـأنـاإيمـانـوالكفرـحالتانـ
توصفـهاـالعباد،ـفمنـُوصفـباإيان،ـفهوـمؤمن،ـومنـوصفـبالكفر،ـفهوـكافر،ـ
كمـاـأنـالِكَرـوالِصَغرـحالتان،ـفمنـُوصفـبالكَر،ـفهوـكبر،ـومنـُوصفـبالصَغر،ـ
فهوـصغر،ـولوـكانـامعترـيـصحةـالوصفـاخامةـماـكانـاموصوفـبالصَغرـيسمىـ
صغرًا؛ـأنهـإذاـكرـوماتـماتـكبرًاـاـصغرًا،ـواـنزاعـيـصحةـتسميةـمنـاتصفـ
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بالِصَغرـصغرًاـيـتلكـاحالةـفكذاـهذا،ـومتىـصّحـااتصافـكانـمقطوعًاـبهـمنـغرـ
ـفهوـكافرـ ـفمنـاتصفـباإيانـفهوـمؤمٌنـحقًاـيـتلكـاحالة،ـومنـاتصفـبالكفر شّك،

حقًاـيـتلكـاحالة.ـ
ـإىـ ـبقاءـوصفـاإيانـعىـامؤمنـإىـاموت،ـوبقاءـوصفـالكفرـعىـالكافر وأما
اموت،ـفليسـمنـاأمورـالتيـتدخلـحتـمقدورـامكلف،ـإاـباعتبارـالوقتـالذيـهوـ

ـاهـ))). ـالذيـاستأثرـبعلمه«. ـاهـتعاىـهو فيه؛ـلعدمـعلمهـبذلك؛ـفإن
وهذاـكامـمفيد،ـومبّنـأنـاخافـيـامسألةـمردـخافـلفظي،ـوأنـكلـمنـ
الفريقنـيتكلمـعىـمٍلـمغايرـلِـاـيتكلمـعليهـاآخر،ـوهذاـهوـماـيسمىـباخافـ
ـاخافاتـبنـاأشاعرةـواماتريديةـمّردـخافـلفظي،ـواحمدـه.ـ اللفظي،ـومعظم

قال الطحاوي: )وأصُل القدر ِرُ اه تعاى ي خلقه(
رعـاإمامـالطحاويـيـالكامـعىـمسألةـالقدر؛ـأَنـكلـكامهـفياـسبقـكانـ
مهيدًاـهذهـامسألة،ـوكلمةـ»َخْلِقِه«ـهناـإماـأنـحملـعىـامعنىـامصدري،ـأوـعىـامعنىـ

ااسمي،ـوامعنىـصحيٌحـعليها.ـ
قالـاإمامـالنوويـيـ»رحه«ـعىـ»صحيحـمسلم«:

»واعلمـأنـمذهبـأهلـاحق:ـإثباتـالقدر،ـومعناه:ـأنـاهـتباركـوتعاىـقَدرـ
اأشياءـيـالقدم،ـوعلمـسبحانهـأهاـستـقعـيـأوقاتـمعلومةـعندهـسبحانهـوتعاى،ـ

وعىـصفاتـخصوصة،ـفهيـتقعـعىـحسبـماـقدرهاـسبحانهـوتعاى.
وأنكرتـالقدريةـهذا،ـوزعمتـأنهـسبحانهـوتعاىـمـيقّدرها،ـومـيتقّدمـعلُمهـ

ـبعدـوقوعها. ـيعلمهاـسبحانه ـإنا ـأي: ـالعلم، سبحانهـوتعاىـها،ـوأهاـمستأَنفة

)))ـ»رحـالغنيمي«ـصـ82.
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ـكبرًا،ـوُسّميتـهذهـ ـعىـاهـسبحانهـوتعاىـوجلـعنـأقواهمـالباطلةـعلّوًا وكذبوا

ـالقدر. الفرقةـ»قدرية«؛ـإنكارهم
ـالقولـ ـالقائلونـهذا ـانقرضتـالقدرية ـامتكلمن:ـوقد قالـأصحابـامقااتـمن
الشنيعـالباطل،ـومـيبقـأحٌدـمنـأهلـالقبلةـعليه،ـوصارتـالقدريةـيـاأزمانـامتأخرةـ
ـتعاىـاهـعنـقوهم. ـاخرـمنـاه،ـوالرـمنـغره؛ ـإثباتـالقدر،ـولكنـيقولون: تعتقد
وقدـحكىـأبوـممدـبنـقتيبةـيـكتابهـ»غريبـاحديث«ـوأبوـامعايـإمامـاحرمنـ
ـالقدرية؛ـ ـبلـأنتم ـبقدرية، ـلسنا ـقال: ـأنـبعضـالقدرية ـ»اإرشادـيـأصولـالدين« يـكتابه
اعتقادكمـإثباتـالقدر!ـقالـابنـقتيبةـواإمام:ـهذاـتـمويهـمنـهؤاءـاجهلةـومباهتةـ
وتواقـح؛ـفإّنـأهلـاحقـيفّوضونـأمورهمـإىـاهـسبحانهـوتعاى،ـويضيفونـالقـدرـ
واأفعالـإىـاهـسبحانهـوتعاى،ـوهؤاءـاجهلةـيضيفونهـإىـأنفسهم،ـومدعيـاليءـ

ـنفسه. ـلغرهـوينفيهـعن ـيعتقده ـينسبـإليهـمن ـبأن ـأوى ـاليها لنفسهـومضيفه
قالـاإمام:ـوقدـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»القدريةـموسـهذهـاأمة«،ـشبههمـهم؛ـ
لتقسيمهمـاخرـوالرـيـحكمـاإرادةـكاـقسمتـامجوُس،ـفرفتـاخرـإىـيزدان،ـ
والرـإىـأهرمن،ـواـخفاءـباختصاصـهذاـاحديثـبالقدرية.ـهذاـكامـاإمامـوابنـقتيبة.
ـأبوـحازم:ـعنـابنـعمر:ـعنـرسولـاهـ ـرواه ـاأمة« وحديثـالقدريةـ»موسـهذه
ملسو هيلع هللا ىلص،ـأخرجهـأبوـداودـيـ»سننه«،ـواحاكمـأبوـعبدـاهـيـ»امستدركـعىـالصحيحن«،ـ

وقال:ـصحيحـعىـرطـالشيخنـإنـصحـساعـأيـحازمـمنـابنـعمر.
ـاناـجعلهمـملسو هيلع هللا ىلصـموسًا؛ـمضاهاةـمذهبهمـمذهبـامجوسـيـقوهمـ ـاخطاي: قال
باأصلنـ)النورـوالظلمة(ـيزعمونـأنـاخرـمنـفعلـالنور،ـوالشـرـمنـفعلـالظلمة،ـ
فصارواـثـنَوية،ـوكذلكـالقدريةـيضيفونـاخرـإىـاهـتعاى،ـوالشـرـإىـغره،ـواهـ
سبحانهـوتعاىـخالُقـاخرـوالرـميعًا،ـاـيكونـيءـمنهاـإاـبمشيئته،ـفهاـمضافانـ
ـفعًاـواكتسابًا،ـواهـأعلم. إليهـسبحانهـوتعاىـخلقًاـوإجادًا،ـوإىـالفاعلنـهاـمنـعبادة
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قالـاخطاي:ـوقدـحسبـكثيـرـمنـالناسـأنـمعنىـالقضاءـوالقدر:ـإجبارـاهـ
ـيتومونه،ـوإناـمعناه:ـ ـالعبَدـوقهُرهـعىـماـقدرهـوقضاه!ـوليسـاأمرـكا سبحانهـوتعاى
اإخبارـعنـتقُدمـعلمـاهـسبحانهـوتعاىـباـيكونـمنـاكتسابـالعبد،ـوصدورهاـعنـ

تقديرـمنه،ـوخلقـهاـخرهاـورها.ـ
ـاليءـوقّدرتهـ ـيقال:ـقَدرُت ـالقادر ـلِـاـصدرـمقّدرًاـعنـفعل ـاسٌم قال:ـوالقدر:
ــبالتخفيفـوالتـثقيلـــبمعنىـواحد،ـوالقضاءـــيـهذاـــمعناه:ـاخلق؛ـكقولهـتعاى:ـ

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]فصلت:ـ2)[،ـأي:ـخلقهن.
ـالقطعياتـمنـالكتابـوالسنةـوإماعـالصحابةـوأهلـ قلت:ـوقدـتظاهرتـاأدلة
احلـوالعقدـمنـالسلفـواخلفـعىـإثباتـقدرـاهـسبحانهـوتعاى،ـوقدـأكثرـالعلاُءـ
ـأيـبكرـ ـاحافظـالفقيه ـفوائَدـكتاُب منـالتصنيفـفيه،ـومنـأحسنـامصنفاتـفيهـوأكثِرها

البيهقيـريـاهـعنه.
وقدـقررـأئمتـناـمنـالـمتكلمنـذلكـأحسَنـتقريرـبدائلهمـالقطعيةـالسمعيةـ

والعقلية،ـواهـأعلم«.ـاهـ))).
ـالنووي.ـ ـاأمة«،ـهذاـحديثـمنقطٌع؛ـكاـنبهـإليه وقوله:ـ»القدريةـموسـهذه

ـنفسـ ـيتجىـبمعرفةـحقيقةـخلقـاهـتعاىـللمخلوقات،ـويتجىـيـمعرفة فالقدر
ـمعرفةـحقيقتهـ ـأما امخلوقات،ـولكنـإدراكـحقيقةـذلكـبعيد،ـواـنملكـإاـالتصديقـبه،

ـالتكليفـوامشقة. فا،ـوهذاـوقعـعلينا
قال الطحاوي: )م يّطلع عى ذلك َمَلٌك مقَرب وا نبي مرسل(

اـيعلمـأحٌدـمنـالناسـخامَةـغره،ـاـملٌكـواـنبٌي،ـإاـمنـخّصهـاهـبإعامه،ـ
ـباجنةـونحوهم،ـفهؤاءـُعلمتـخامتهم. ـامبرين ـنبَيهـممدًاـملسو هيلع هللا ىلصـبالعرة ـأعلم كا

)))ـ»رحـصحيحـمسلم«ـ)):ـ54)-55)).
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قال الطحاوي: )والتعمق والنظر ي ذلك ذريعة اخذان، وُسَلم احرمان، 
ودرجة الطغيان، فاحذَرـ  كَل احذرـ  من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسًة؛ فإن اه 
تعاى طوى علم القدر عن أنامه، وهاهم عن مرامه، كا قال تعاى ي كتابه: 
﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾ ]اأنبياء:ـ23[، فمن سأل: مَ فعل؟ فقد رّد 

حكم الكتاب، ومن رّد حكم الكتاب كان من الكافرين(
ـأفعالهـصادرةـ ـلغاية،ـوكُل ـبناءـعىـأنـأفعالـاهـاـتعَلل؛ـأنـاهـاـيفعلـفعًا هذا
ـيفعلـ ـيفعلها؛ـأنـمن ـُتلجئهـأن ـأفعاله ـليسـلهـمذهُبـواـغايةـمنـوراء ـاأزي، بعلمه
فعاًـلغايةـيكونـمتاجًاـإىـتلكـالغاية،ـواهـسبحانهـمنَزهـعنـأنـحتاجـإىـأفعالهـأوـ

خلوقاته،ـولكنـاحكمةـمرتبةـعىـأفعالهـوأحكامهـجلـشأنه.
واأصلـــيـذلكـكلهـــآياٌتـمنـالكتاب،ـمنهاـقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ 
ڦ﴾ـ ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

]السجدة:ـ3)[.ـ
وقولهـتعاى:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ﴾ـ]يونس:ـ99[.ـ
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعاى:ـ وقولهـ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ـ]اأنعام:ـ25)[.ـ
سؤال:ـكانـالكفارـيسألونـأسئلةـللرسولـعليهـالصاةـوالسام،ـوكانتـهناكـ
ـالشكلـلغايةـ ـالقرآنـهذا ـنزوُل ـأاـيكون ـالكريم؟ ـالقرآن ـنزوُلـيءـمن ـيعقبها حوادُث

معينة؟
ـإىـ ـنزلـملةـواحدة ـثم ـالقرآنـُوجدـدفعةـواحدةـيـاللوحـامحفوظ، ـإن اجواب:
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الساءـالدنيا،ـوبعدـذلكـنزلـبحسبـاحوادث،ـفاحوادثـرٌطـأوـُمِعّدـوليسـعلة،ـ
وعنـاحكمة:ـترُتبـشيئًاـعىـيء،ـولكنـالنقصـهوـإجاُدـيءـأجلـيء،ـوهذاـ

ـامنفي.ـ هو
فنحنـــإذـننفيـالغرضـعنـاهـتعاىـــإناـنريدـبذلكـنفيـأنـيكونـهناكـأمرـ
يدفعـاهـتعاىـإىـخلقـامخلوقات،ـأوـإىـفعلـبعضـاأفعال،ـبلـأفعالـاهـتعاىـكلهاـ
تابعٌةـمحضـإرادته،ـفالغرضـــهذاـامعنىـــمنفٌيـعنـاهـتعاى؛ـأنهـيلزمـعليهـأنـاهـ

تعاىـمضطٌرـوغُرـمريد.ـ
ـثابتةـمعـ ـفاحكمة ـنفيـاحكمة، ـامعنىـــاـيرتبـعليه ـبنفيـالغرضـــهذا وقولنا
ـالفعلـمتناسقًاـ ـيفعل،ـوكون ـبا ـالفاعلـعالـًا نفيـالعللـالدافعة؛ـأنـاحكمة:ـهيـكون
ـمرتبةـعىـفعلـاهـتعاى،ـ ـاحكمة ـالبعض،ـولذلكـيقولـالعلاء: غرـمتناقضـمعـبعضه

ـاهـتعاىـإىـأفعاله.ـ ـالتيـتدفع وليستـهي
ـ»اـيؤمنـ ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص: ـالصحيح«ـعنـعيـقال: وروىـالرمذيـيـ»جامعه
ـاهـبعثنيـباحق،ـويؤمنـ ـإاـاهـوأيـممدـرسول ـإله ـأنـا ـيشهد ـبأربع: عبدـحتىـيؤمن

ـبالقدر«))). ـاموت،ـويؤمن باموت،ـوبالبعثـبعد
وحدثـالرمذيـعنـعبدـالواحدـبنـسليمـقال:ـقدمتـمكةـفلقيتـعطاءـبنـ
رباح،ـفقلتـله:ـياـأباـممد،ـإنـأهلـالبرةـيقولونـيـالقدرـقال:ـياـبنيـأتقرأـالقرآن؟ـ

قلت:ـنعم،ـقال:ـفاقرأـالزخرف،ـقال:ـفقرأُتـ﴿ڇ * ڍ ڍ * ڌ  ڎ 
)))ـأبوابـالقدر،ـبابـماـجاءـيـاإيانـبالقدرـخرهـوره،ـ)45)2).

حدثناـممودـبنـغيان:ـحدثناـالنرـبنـشميل:ـعنـشعبةـنحوه؛ـإاـأنهـقال:ـربعيـعنـرجل:ـ ـ
عنـعي.ـ

قالـأبوـعيسى:ـحديثـأيـداود:ـعنـشعبةـعنديـأصُحـمنـحديثـالنر.ـ ـ
روىـغرـواحدـعنـمنصور:ـعنـربعي:ـعنـعي.ـ ـ

ـأنـربعيًاـمـيكذبـيـاإسامـكذبة. ـبلغنا ـاجاروديـقال:ـسمعتـوكيعًاـيقول: حدثنا ـ
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ڎ ڈ ڈ ژ * ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾ـ]الزخرف:ـ
)-4[ـفقال:ـأتدريـماـأمـالكتاب؟ـقلت:ـاهـورسولهـأعلم!ـقال:ـفإنهـكتاٌبـكتبهـاهـ
قبلـأنـيلقـالسمـاواتـوقبلـأنـيلقـاأرض،ـفيهـإنـفرعونـمنـأهلـالنار،ـوفيهـ
ـبنـالصامتـ ـبنـعبادة ـفلقيتـالوليد ـقالـعطاء: ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ـ]امسد:ـ)[،
صاحِبـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـفسألتهـماـكانـوصيةـأبيكـعندـاموت؟ـقال:ـدعايـأي،ـفقالـ
ي:ـياـبنيـاتقـاهَ،ـواعلمـأنكـلنـتتقيـاهـحتىـتؤمنـباه،ـوتؤمنـبالقدرـكلهـخرهـ
ـأولـماـ ـإيـسمعتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»إن وره؛ـفإنـمتـعىـغرـهذاـدخلتـالنار؛
خلقـاهـالقلمـفقال:ـاكتبـفقال:ـماـأكتب؟ـقال:ـاكتبـالقدرـماـكانـوماـهوـكائنـإىـ

اأبد«.ـقالـأبوـعيسى:ـوهذاـحديثـغريبـمنـهذاـالوجه))).
ـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـوقفـعىـأناسـجلوسـ ـالرمذيـعنـأيـهريرة: وروىـاإمام
فقال:ـ»أاـأخركمـبخركمـمنـركم؟ـقال:ـفسكتوا،ـفقالـذلكـثاثـمرات،ـفقالـ
ـ»خركمـمنـُيرجىـخُرهـوُيؤَمنـ ـقال: ـمنـرنا، ـبخرنا نا ـأخِرْ ـرسولـاهــ ـيا ـبىــ رجل:
ُره،ـوركمـمنـاـيرجىـخره،ـواـيؤمنـره«ـقالـأبوـعيسى:ـهذاـحديثـحسنـ

صحيح)2).
ـعنـحيىـبنـيعمرـقال:ـأولـمنـتكلمـيـالقدرـمعبدـاجهني،ـ وروىـالرمذيـأيضًا
ـلقيناـرجًاـ ـلو ـامدينة،ـفقلنا: ـأتينا ـالرمنـاحمريـحتى ـبنـعبد ـأناـوُميد قال:ـفخرجُت
منـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـفسألناهـعاـأحدثـهؤاءـالقوم،ـقال:ـفلقيناهـــيعني:ـعبدـاهـ
ـفظننتـأنـصاحبيـ ـقال: ـأناـوصاحبي، ـفاكتنفته ـقال: ــ ـمنـامسجد ـــوهوـخارٌج ابنـعمر
ـالعلم،ـ ـالقرآن،ـويتقفرون ـالرمن،ـإنـقومًاـيقرؤون ـالكامـإّي،ـفقلت:ـياـأباـعبد سيكل
ـبريء،ـ ـأيـمنهم ـأولئكـفأخِرْهم ـلقيَت ـُأُنٌف،ـقال:ـفإذا ـاأمر ـأنـاـقدر،ـوأن ويزعمون

)))ـكتابـالقدر،ـباب،ـ)55)2).

)2)ـأبوابـالفتن،ـباب،ـ)2263).
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ـُقبلـذلكـ ـما ـلوـأنـأحدهمـأنفقـمثلـأحدـذهبًا وأهمـمنيـُبرءاُء،ـوالذيـحلفـبهـعبدـاه،
ـبنـاخطاب:ـكناـ ـقالـعمر ـأنشأـحدثـفقال: ـثم ـقال: ـبالقدرـخِرهـوِره، منهـحتىـُيؤمن
عندـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـفجاءـرجلـشديدـبياضـالثياب،ـشديدـسوادـالشعر،ـاـُيرىـعليهـ
ـياـممد،ـ ـثمـقال: ـبركبته، ـفألزقـركبته ـأحد،ـحتىـأتىـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص، ـمنا ـالسفر،ـواـيعرفه أثر
ـاآخر،ـوالقدرـخرهـ ـباه،ـومائكته،ـوكتبه،ـورسله،ـواليوم ـتؤمن ـاإيان؟ـقال:ـ»أن ما
وره«،ـقال:ـفمـاـاإسام؟ـقال:ـ»شهادةـأنـاـإلهـإاـاهـوأنـممدًاـعبدهـورسوله،ـ
وإقامـالصاة،ـوإيتاءـالزكاة،ـوحجـالبيت،ـوصومـرمضان«،ـقال:ـفاـاإحسان؟ـقال:ـ
»أنـتعبدـاهـكأنكـتراه،ـفإنكـإنـمـتكنـتراه،ـفإنهـيراك«ـقال:ـيـكلـذلكـيقولـله:ـ
ـامسؤولـعنهاـ ـالساعة؟ـقال:ـ»ما ـيسألهـوُيصّدقه!ـقال:ـفمتى صدقَت!ـقال:ـفتعّجبناـمنه
بأعلمـمنـالسائل«ـقال:ـفاـأمارها؟ـقال:ـ»أنـتلدـاأمةـربتها،ـوأنـترىـاحفاةـالعراةـ
ـفلقينيـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـبعدـذلكـبثاث،ـ ـقالـعمر: ـيتطاولونـيـالبنيان« العالةـأصحابـالشاء

ـالسائل؟ـذاكـجريلـأتاكمـيعلمكمـمعامـدينكم«))).ـ فقال:ـ»ياـعمرـهلـتدريـمن
وروىـاحاكمـيـ»امستدرك«ـعنـعيـبنـأيـطالب:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»اـيؤمنـ
ـويؤمنـ ـوأيـرسولـاهـبعثنيـباحق، العبدـحتىـيؤمنـبأربع:ـحتىـيشهدـأنـاـإلهـإاـاه،

ـبالقدر«)2). ـاموت،ـويؤمن بالبعثـبعد
وروىـاحاكمـأيضًاـعنـنافعـقال:ـكانـابنـعمرـصديٌقـمنـأهلـالشامـيكاتبه،ـ
فكتبـإليهـعبدـاهـبنـعمر:ـأنهـبلغنيـأنكـتكّلمَتـيـيءـمنـالقدر،ـفإياكـأنـتكتبـ

)))ـأبوابـاإيان،ـبابـماـجاءـيـوصفـجريلـللنبيـملسو هيلع هللا ىلصـاإيانـواإسام،ـ)0)26).

وقال:ـهذاـحديثـحسنـصحيح،ـقدـرويـمنـغيـرـوجهـنحوـهذاـعنـعمرـوقـدـرويـهذاـ ـ
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص. ـابنـعمر،ـعنـعمرـعن ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـوالصحيحـهو ـابنـعمرـعن احديثـعن

)2)ـكتابـاإيان،ـ)90(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـالشيخنـوقدـقرـبروايتهـبعضـ

ـالذهبي:ـعىـرطها. أصحابـالثوريـوهذاـعندناـماـاـيعبأ.ـوقال
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إّي؛ـفإيـسمعُتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»إنهـسيكونـيـأمتيـأقوامـيكذبونـبالقدر«))).
ـقال:ـسمعتـرسولـاهـ ـبنـسمرة وروىـالطرايـيـ»امعجمـاأوسط«ـعنـجابر
ـأخافـعىـأمتي:ـااستسقاءـباأنواء،ـوحيفـالسلطان،ـوتكذيبـ ملسو هيلع هللا ىلص:ـ»يقولـأخوفـما

بالقدر«)2).
ـأبيه:ـعنـجدهـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»لنـيؤمنـ ـبنـشعيب:ـعن ولهـعنـعمرو
عبدـحتىـيؤمنـبالقدرـخرهـوره،ـويعلمـأنـماـأصابهـلنـيكنـليخطئه،ـوماـأخطأهـمـ

يكنـليصيبه«)3).
ولهـيـ»امعجمـالكبر«ـعنـخبابـبنـاأرتـقال:ـبعثنيـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـمبعثًاـ
فقلت:ـياـرسولـاه،ـإنكـتبعثنيـبعيدًاـوأناـأشفقـعليك،ـقال:ـ»وماـبلغـمنـشفقتكـ
عّي؟«ـقلُت:ـأصبحـفاـأظنكـُمي،ـوأميـفاـأظنكـتصبح!ـقال:ـ»ياـخباب،ـمسـ
إنـفعلتـهنـرأيَتني،ـوإنـمـتفعلـهنـمـتري«،ـفقلت:ـياـرسولـاه،ـوماـهّن؟ـقال:ـ
»تعبدـاهـاـتركـبهـشيئًاـوإنـُقطعتـوُحرقت،ـوتؤمنـبالقدر«،ـقلت:ـياـرسولـاه،ـ
وماـاإيانـبالقدر؟ـقال:ـ»تعلمـأنـماـأصابكـمـيكنـليخطئك،ـوأنـماـأخطأكـمـيكنـ
ليصيبك،ـواـتربـاخمر؛ـفإنـخطيئتهاـتقرعـاخطايا،ـكاـأنـشجرهاـتعلقـالشجر،ـ
وبّرـوالديك،ـوإنـأمراكـأنـخرجـمنـالدنيا،ـوتعتصمـبحبلـاجاعة؛ـفإنـيدـاهـعىـ

ـالقيامةـمـتفارقني«)4). اجاعة،ـياـخباب،ـإنكـإنـرأيتنيـيوم

)))ـكتابـاإيان،ـ)285(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـمسلمـفقدـاحتجـبأيـصخرـميدـ

ابنـزيادـومـيرجاه.ـوقال:ـعىـرطـمسلم.
)2)ـ)852)(،ـ)2:ـ238).

مـيروـهذاـاحديثـعنـفطرـإاـممد،ـواـيروىـعنـجابرـبنـسمرةـإاـهذاـاإسناد. ـ
)3)ـ)955)(،ـ)2:ـ)27).

مـيروـهذاـاحديثـعنـمنصورـبنـزيدـإاـعبدـاهـبنـجعفر. ـ
)4)ـ)3709(،ـ)4:ـ)8).



ـــ805 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
ولهـيـ»امعجمـالكبر«ـعنـعطاءـبنـأيـرباح:ـعنـعمروـبنـشعيبـقال:ـكنتـ
ـيقولون:ـقّدرـاهـكلـيءـماـخاـاأعال،ـ ـأنـأقوامًا عندـسعيدـبنـامسيبـجالسًا،ـفذكروا
ـثمـسكن،ـ ـبالقيام، ـأشَدـمنهـحتىـهّم ـبنـامسيبـغضبـغضبًا ـفواهـماـرأيُتـسعيد قال:
ـيعلمون!ـ ـأو ـوحهمــ ـبهـّرًاــ ـأماـواهـلقدـسمعُتـفيهمـحديثًاـكفاهم ـبه؟ ـتكّلموا فقال:
ـوماـهو؟ـقال:ـفنظرـإّيـوقدـسكنـبعُضـغضبه،ـفقال:ـ ـياـأباـممدــ فقلت:ـيرمكـاهــ
ـ»يكونـقومـمنـأمتيـيكفرونـباهـ ـأنهـسمعـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول: حدثنيـرافعـبنـخديج:
وبالقرآن،ـوهمـاـيشعرون،ـكمـاـكفرتـاليهودـوالنصارى«،ـقال:ـقلت:ـجعلتـفداكـ
ـببعضه«،ـقال:ـقلت:ـ ـببعضـالقدرـويكفرون ـوكيفـذاك؟ـقال:ـ»يقّرون ـاهــ ــياـرسول
ثمـماـيقولون؟ـقال:ـ»يقولونـاخرـمنـاهـوالرـمنـإبليس،ـفيقرونـعىـذلكـكتابـ
اه،ـويكفرونـبالقرآنـبعدـاإيانـوامعرفة،ـفاـيلقىـأمتيـمنهمـمنـالعداوةـوالبغضاءـ
واجدال؟ـأولئكـزنادقةـهذهـاأمة،ـيـزماهمـيكونـظلمـالسلطان،ـفيناهمـمنـظلمـ
وحيفـوأثرة،ـثمـيبعثـاهـعزـوجلـطاعونًا،ـفُيـفنيـعامتهم،ـثمـيكونـاخسف،ـفاـ
أقلـماـينجوـمنهمـامؤمنـيومئذ،ـقليلـفرُحه،ـشديدـغُمه،ـثمـيكونـامسخ،ـفيمسخـاهـ
عزـوجلـعامةـأولئكـقردةـوخنازير،ـثمـيرجـالدجالـعىـأثرـذلكـقريبًا«،ـثمـبكىـ
رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـحتىـبكيناـلبكائه،ـقلنا:ـماـيبكيك؟ـقال:ـ»رمةـهمـاأشقياء؛ـأنـفيهمـ
امتعبد،ـومنهمـامجتهد،ـمعـأهمـليسـواـبأولـمنـسبقـإىـهذاـالقول،ـوضاقـبحملهـ
ذرعًا،ـإنـعامةـمنـهلكـمنـبنيـإرائيلـبالتكذيبـبالقدر«،ـقلت:ـُجعلتـفداكـــياـ
رسولـاهـــفقلـيـكيفـاإيمـانـبالقدر؟ـقال:ـ»تؤمنـباهـوحده،ـوإنهـاـيملكـمعهـ
أحدـرًاـواـنفعًا،ـوتؤمنـباجنةـوالنار،ـوتعلمـأنـاهـعزـوجلـخالقهاـقبلـخلقـ
اخلق،ـثمـخلقـخلقهـفجعلهمـمنـشاءـمنهمـللجنة،ـومنـشاءـمنهمـللنارـعداًـذلكـ
منه،ـوكلـيعملـلِـاـفرغـلهـوهوـصائـرـإىـماـفرغـمنه«ـقلت:ـصدقـاهـورسوله))).

)))ـ)4270(،ـ)4:ـ245).
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ـالدؤيـقال:ـخاصمُتـالقَدريةـفأحَرجوي،ـ ولهـيـ»امعجمـالكبر«ـعنـأيـاأسود
ـنجيد،ـخاصمُتـ ـأبا ـيا فأتيتـعمرانـبنـاحُصنـاخزاعيـصاحَبـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـفقلت:
ـاهـينفعنيـبه!ـقال:ـلعيـلوـحدثتكـ القَدريةـفأحَرجوي،ـفهلـمنـحديثـحدثني؛ـلعل
حديثًاـلبستـعليهـأذنيكـكأنكـمـتسمعه،ـفقلت:ـإناـجئُتـلذلك،ـفقال:ـلوـأنـاهـ
عّذبـأهلـالساءـوأهلـاأرضـعّذهمـوهوـغُرـظام،ـولوـأدخلهمـيـرمتهـكانتـ

رمتهـأوسَعـهمـمنـذنوهم،ـفإذاـهوـكمـاـقالـاهـعزـوجل:ـ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ﴾ـ]امائدة:ـ40[ـفمنـعّذبـفهوـاحّق،ـومنـرحمـفهوـاحّق،ـولوـكانتـاجبالـ
أحدكمـذهبًاـــأوـورقًاـــفأنَفَقهاـيـسبيلـاه،ـثمـمـيؤمنـبالقدرـخِرهـوِرهـمـينتفعـ
ـامنذرـحِدثه،ـ ـأبا ـيا ـبنـكعب: ـفقالـعبدـاهـأّي ـفسألُته، ـفأتيُتـعبدـاهـبنـمسعود بذلك،
فقالـأّي:ـياـأباـعبدـالرمنـحِدثه،ـفحّدثـابنـمسعودـبمثلـحديثـعمرانـبنـحصنـ

ـآلهـوسلمـتسليًاـكثرًاـطيبًاـمباركًاـفيه))). ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـوعى عن
ـفيهاـعنـاأفعال،ـِمنـذلك:ـماـوردـيـ»سننـ وهناكـرواياٌتـعنـالسلفـيسألون
ابنـماجه«ـعنـابنـالديلميـقال:ـوقعـيـنفيـيءـمنـهذاـالقَدرـخشيُتـأنـُيفسدـ
عّيـدينيـوأمري،ـفأتيُتـأَيـبنـكعب،ـفقلت:ـأباـامنذر،ـإنهـقدـوقعـيـنفيـيءـمنـ
هذاـالقدر،ـفخشيُتـعىـدينيـوأمري،ـفحّدثنيـمنـذلكـبيءـلعلـاهـأنـينفعنيـ
به،ـفقال:ـلوـأنـاهـعّذبـأهلـساواتهـوأهلـأرضهـلعّذهمـوهوـغُرـظامـهم،ـولوـ
ـأوـمثلـ ـأعمـاهم،ـولوـكانـلكـمثلـجبلـأحدـذهبًاــ رِمهمـلكانتـرمُتهـخرًاـهمـمن
جبلـأحدـــتنفقهـيـسبيلـاهـماـُقبلـمنكـحتىـتؤمنـبالقدر،ـفتعلَمـأنـماـأصابكـمـ
يُكنـلُيخطئك،ـوأنـماـأخطأكـمـيُكنـلُيصيبك،ـوأنكـإنـمَتـعىـغرـهذاـدخلَتـ
النار،ـواـعليكـأنـتأَيـأخيـعبدـاهـبنـمسعودـفـتسأَله،ـفأتيُتـعبدـاه،ـفسألُتـه،ـ

)))ـ)0564)(،ـ)0):ـ232).
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فذكرـمثلـماـقالـأٌي،ـوقالـي:ـواـعليكـأنـتأَيـحذيفة،ـفأتيُتـحذيفةـفسألُته،ـفقالـ
فقال:ـ ثابتـفسألته،ـ بنـ زيدـ فأتيُتـ فاسأله،ـ ثابتـ بنـ زيَدـ ائِتـ قاا،ـوقال:ـ ماـ مثلـ
ـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»لوـأّنـاهـعّذبـأهلـساواتهـوأهَلـأرضهـلعّذهمـوهوـ سمعتـرسول
غُرـظامـهم،ـولوـرِمهمـلكانتـرمتهـخرًاـهمـمنـأعاهم،ـولوـكانـلكـمثلـأحدـ
ذهبًا«ـــأوـ»مثلـجبلـأحدـذهبًا«ـــ»تنفقهـيـسبيلـاهـماـقبلهـمنكـحتىـتؤمنـبالقدرـ
كِله،ـفتعلمـأنـماـأصابكـمـيكنـليخطئك،ـوماـأخطأكـمـيكنـليصيبك،ـوأنكـإنـمّتـ

عىـغرـهذاـدخلَتـالنار«))).
كانـالتابعونـيستشكلونـبعضـاأمورـفيسألونـالصحابة،ـومـيكنـالصحابةـ
إىـ ُحيلوهمـ كانواـ بلـ عليهم،ـ يستنكرواـ ومـ بدعة!ـ هذاـ السؤال:ـ مجردـ همـ يقولونـ
أناسًاـمنـ الكّتابـأنـيمنعواـ التابعونـطمأنينة؛ـفاـيصّحـمنـبعضـ ليزدادـ أعلِمهم؛ـ
الكامـيـمثلـهذهـاأمورـوامسائل،ـولكنـعليهمـأنـُيرشدوهمـفيهاـإىـماـهوـاحّق؛ـ
أنـالكامـفيهاـرورٌي،ـواـيمكنـأنـينفّكـمنهـالبر،ـفهذاـجزٌءـمنـوجودهم،ـ
وعقُلهمـوِخلقُتهمـيدفعاهمـإىـالتفكرـفيه،ـوقلةـماـوردـعنـالصحابةـوالتابعنـيـ
السؤالـواجوابـيـنحوـهذهـاأمور،ـإناـكانـلوضوحـالعقيدةـعندـأغلبـامسلمنـ
يـتلكـالعصور،ـلركةـالصحبةـوقربـعهدهمـبعرـالنبوة،ـوماـنالوهـمنـامعارفـ
والعلومـمنـخاتمـالنبينـعليهـأفضلـالصاةـوالتسليم،ـوكانـكلاـبعدـالعهدـوازدادـ
عددـالداخلنـيـاإسام،ـمعـتنوعـالثقافاتـوامعارفـوامرجعياتـالقديمةـلأمم،ـ
فتتكثرـاحاجةـبالرورةـإىـاجوابـوالبحثـوسدـهذهـ التساؤل،ـ تزدادـاحاجةـإىـ
الثغرةـكاـأمرـاهـتعاىـللقيامـباـوجبـعىـالعلاءـمنـبيانـهذاـالدينـللناسـبحسبـ

قدرهم.

)))ـبابـيـالقدر،ـ)77).
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وأماـقولـاجعدـبنـدرهم:ـ»اـقدَر،ـواأمرـُأُنف«،ـفلمـيقلـهذاـالقولـأحٌدـمنـ
قبلـاـالصحابةـواـالرسولـملسو هيلع هللا ىلص،ـفهذاـالقولـبدعة،ـأي:ـاستحداُثـأمٍرـمـيكن،ـفقدـ

ـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»ماـأصابكـمـيُكنـلُيخطئك«))).ـ كان
قدـيقال:ـإَنـمقصَدهمـصحيح،ـفهمـأرادواـأنـيدفعواـاإنساَنـإىـالعمل،ـلكّنـ

ـباخطأ،ـفجواهمـخطأ.ـ ـالقول ـنحكمـعى ـأن ـيمنعنا ـامقصدـصحيحًاـا كون
ونحنـاـنكّفرـأّيًاـمنـالفرقـاإسامية،ـإاـمنـّرحـبأمرـُيـكّفرـعليه،ـكمنـ
ّرحـبتجسيٍمـاـإشكاَلـفيه،ـأوـمنـنفىـعلَمـاهـتعاىـبكلـيءـوبكلـماـيمكنـأنـ

ـاأزل.ـ يعلمـمنذ
وهذهـميزةـمنـميزاتـاأشاعرة،ـوليسـاأمرـكاـقيلـعنهم:ـإنـمذهبهمـهوـ
مذهبـالتلفيق،ـفكونـمذهبهمـوسطًاـيـكثرـمنـامسائل،ـمـيأتـعنـتعنُتـوهوًىـ
منهم،ـبلـإنـبحثهمـوحقيقهمـأّدىـهمـإىـذلكـاموقفـكاـأدىـبغرهمـإىـاأطراف،ـ
يقول:ـأخطأـفانـلكنـ امسلمن،ـفهوـ الذيـجمعـأكرـعددـمكنـمنـ امذهبـ فهوـ

قصدهـكانـسليًا.ـ
فقولـمنـقال:ـإنهـاـقدَرـواأمرـُأُنف،ـفإنـُقصدـبهـنفُيـعلمـاهـتعاىـالتفصيُيـ

باأعال،ـفهوـكفٌرـباـشك.ـ
قال الطحاوي: )فهذا ملة ما حتاج إليه من هو منَور قلُبـه من أولياء 
اه تعاى، وهي درجة الراسخن ي العلم؛ أن العلم علان: علم ي اخلق 
العلم  اموجود كفر، وادعاء  العلم  فإنكار  موجود، وعلم ي اخلق مفقود، 
ـبابـيـالقدر،ـ))470(.ـوابنـ ـأبوـداودـيـ»سننه«ـمنـحديثـأيـبنـكعب،ـكتابـالسنة، ـأخرجه (((

ماجهـيـ»سننه«،ـبابـيـالقدر،ـ)77).
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امفقود كفر، وا يثبت اإيان إا بقبول العلم اموجود، وترك طلب العلم 

امفقود(.ـ
العلُمـاحاصلـبالدائلـ العلمـاموجود:ـهوـاموجودـيـالكتابـوالسنة،ـوهوـ
ـبالصانعـباـنصبـعليهـمنـدائلـالوحدانيةـوِقَدمهـ الظاهرة،ـوالراهنـالباهرة؛ـكالعلم
وتنزهيهـعنـِساتـاحوادث،ـوسائِرـصفاتهـالكالية،ـوإنكاُرـذلكـالعلمـالثابتـكفٌرـ

ـبالريعةـواأحكام.ـ ـالعلم ـأيضًاـعى باهـتعاى،ـويصدق
والعلمـامفقود:ـهوـالغيب،ـوكالعلمـببعضـالتفاصيل،ـوحقيقةـالذاتـاإهية،ـ

ـأيضًا.ـ ـالعلمـكفر ـأنُفسها،ـفاّدعاءـهذا ـالثابتةـي ـاحقائق ـالساعة،ـوغرـذلكـمن وقيام
فمنـأنكرـالعلَمـاموجودـالذيـهوـأمٌرـبالعلمـَكَفر،ـفمنـيُقلـمثًا:ـإذاـكانـاهـ
سبحانهـقدـَعِلَمـماـأناـصائرـإليه،ـفاـداعَيـللعملـإذن،ـفهذاـقدـأنكرـالعلَمـاموجود،ـ
ُكْفٌرـ ــ ــوهوـكخامةـاإنسانـ امفقودـ العلمـ بالعمل،ـوهذاـكفٌر،ـواّدعاءـ وهوـاأمرـ

أيضًا.
فإماـأنـحصلـ أمكن،ـ فإنـ أوـيستحيل،ـ أنـيمكنـعلُمهـلإنسان،ـ إماـ والعلمـ
للناسـميعًا،ـأوـلبعِضهم،ـفاّدعاءـالعلمـامفقودـمطلقًاـيـميعـهذهـااحتاات،ـأمرـ
مستنَكٌر،ـواأشُدـإستنكارًاـاّدعاُءـالعلمـباـاـيمكنـالعلُمـبه؛ـفهذاـيكونـافتئاتًاـوتعّديًاـ
عىـماـخّصهـاهـتعاىـبنفسهـمنـالعلم؛ـفهوـيساويـــإذنـــااشراَكـمعـاهـتعاىـيـ

العلمـامختّصـبه،ـولذلكـفإنـاإمامـالطحاويـنّبهـإىـحرمةـاّدعاءـذلك.ـ
ـالعلمـحّجـّيتهـ ـاإنساُن،ـفإّنـجاُهلهـمستنَكرـمنبوذ،ـفإن ـالذيـيكتسبه ـالعلم وأما
ذاتية،ـونقصدـبأنـحجّيتهـذاتية:ـأنـكلـعلمـحصلـلإنسان،ـفاـبدـأنـيلتزمـاإنسانـ
به،ـوهوـاـحتاجـلغرهـلكيـيقولـله:ـإنهـعلمـذلكـاأمر،ـفعلُمهـبأنهـعالِـٌمـحصلـلهـ
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بنفسـعلمهـاأول،ـوعلمهـبرورةـاالتزامـبالعلمـأمٌرـازمـقريبـلنفسـالعلم،ـواـ

يفىـعىـأحد.ـ
ولذلكـفرفُضـالعلومـالبدهياتـوالنظرياتـالثابتةـالقطعية،ـحراٌمـعىـامسلمن؛ـ
أنـجويزـذلكـيؤّديـإىـالقدحـيـأصلـالعلوم،ـوذلكـيؤديـإىـالسفسطةـامؤدّيةـإىـ
ادعاءـرفعـالتكليفـعنـاإنسان،ـوالشّكـيـاأمورـامقطوعـها،ـواـيفىـماـيرتبـ

عىـذلكـمنـمفاسد.ـ
الفرقـيكونـ نفَيـهذاـ ثبَتـبوجودـفرٍقـبنـأمرين،ـفإنـ العلمـ بأنـ قلناـ ثمـلوـ
ـفإنـالتسليمـبالفروقـبنـاأمورـامختلفة،ـ ـوالتهافت؛ ـويؤّديـإىـالسفسطة ـأيضًا، منبوذًا

نوعـمنـالعلومـالواجبـاالتزامـها،ـوهذاـكلهـماـيدلـعليهـقولـاهـتعاى:ـ﴿وئ ۇئ 
36[،ـ ]اإراء:ـ ی﴾ـ ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 

ـالعلم.ـ ـاتباع ـاآياتـالتيـحُضـعى وغُرهاـمن
قال الطحاوي: )ونؤمن باللوح والقلم، وبجميع ما فيه قد رقم(

اللوحـوالقلمـخلوقان،ـأمرـاهـالقلَمـأنـيكتبـماـهوـصائٌرـإىـيومـالقيامةـيـ
ـاآخر،ـواـحتويـ ـيصرـمنـالكائناتـإىـاليوم اللوحـامحفوظـالذيـحتويـعىـَقْدرـما

عىـميعـعلمـاه.
بعضـالرواياتـتقول:ـإنـاهـكتَبـيـاللوحـامحفوظ،ـوبعضهاـنسبتـالكتابَةـ
إىـالقلمـبأمٍرـمنـاه،ـوكذلكـقبُضـاأرواحـُنسبـإىـامائكةـوإىـاهـمبارة،ـقالـ

ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  تعاى:ـ
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ـ
]الزمر:ـ42[،ـوقالـتعاى:ـ﴿ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب﴾ـ

]السجدة:ـ))[.
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وكذلكـماـورد:ـ»ينزلـاهـيـالثلثـاأخرـمنـالليل«)))،ـوورد:ـ»يأمرـملكًاـ

فينزل«)2).
ـبأمرـمنـاهـــولوـبرتيبهاـعىـإجادـبعضـخلوقاتـ ـُيوجد ـما ـأّن نستنتجـمنـذلك:
اهـــوكانـراجعًاـوجودهاـأمرـاهـتعاى،ـجوزـنسبُتهـإىـاهـابتداًء،ـوجوزـنسبُتهـإىـ

ـامجاز. ـنوٌعـمن امخلوقات،ـوهذا
قال الطحاوي: )فلو اجتمع اخلق كُلهم عى يء كـتبه اه تعاى فيه 
أنه كائن، ليجعلوه غيـر كائن م يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كُلهم عى يء 
م يكـتبه اه تعاى فيه، ليجعلوه كائـنًا م يقدروا عليه، جـّف القلم بمـا هو 
كائٌن إى يوم القيامة، وما أخطأ العبَد لـم يكن ليصيبه، وما أصابه لـم يكن 

ليخطئه(.
ـالريفة.ـ ـنصوصـمنـاأحاديثـالنبوية ـالعباراتـكُلها هذه

)))ـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـكتابـالتهجد،ـبابـالدعاءـ

يـالصاةـيـآخرـالليل،ـ)45))(.ـوكـتابـالتـوحيد،ـبابـقولـاهـتعاى:ـ﴿ۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ﴾ـ]الفتح:ـ5)[،ـ)7494(.ـولفظه:ـ»ينزلـربناـتباركـوتعاىـكلـليلةـإىـالساءـ
الدنياـحنـيبقىـثلثـالليلـاآخرـيقول:ـمنـيدعوي،ـفأستجيبـلهـمنـيسألنيـفأعطيه،ـمنـ

ـله«.ـ يستغفريـفأغفر
ـبابـالرغيبـيـالدعاءـوالذكرـيـآخرـ ـامسافرينـوقرها، ومسلمـيـ»صحيحه«،ـكتابـصاة ـ

الليل،ـواإجابةـفيه،ـ)758).
)2)ـأخرجهـالنسائيـيـ»السننـالكرى«ـمنـحديثـأيـهريرةـوأيـسعيدـاخدريـريـاهـعنها،ـ

ـبابـاإشارةـيـاخطبة،ـ)0243)(.ـولفظه:ـ»إنـاهـعزـوجلـيمهلـحتىـيميـ كتابـاجمعة،
شطرـالليلـاأولـثمـيأمرـمناديًاـيناديـيقولـهلـمنـداعـيستجابـلهـهلـمنـمستغفرـيغفرـلهـ

هلـمنـسائلـيعطى«.
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روىـالبخاريـعنـأيـهريرةـريـاهـتعاىـعنهـقال:ـقلُت:ـياـرسولـاه،ـإيـ
رجٌلـشابـوأناـأخاٌفـعىـنفيـالعنت،ـواـأجدـماـأتزوجـبهـالنساء،ـفسكتـعني،ـ
ثمـقلتـمثلـذلك،ـفسكتـعني،ـثمـقلتـمثلـذلك،ـفسكتـعني،ـثمـقلتـمثلـذلك،ـ
ـأوـذر«))).ـ ـعىـذلكــ ـأنتـاق،ـفاخَتِصــ ـبا ـالقلم ـأباـهريرة،ـجّف ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»يا فقال
ـالكرى«ـوقالـعنه:ـحديثـصحيح،ـويـ ـالبيهقي ـاحديثـيـ»سنن قلت:ـوهذا

ـللنسائيـوصححه)2). »امجتبىـمنـالسنن«
ـاهـتعاىـوجودهـفاـشّكـسُيوجد،ـوماـعلمـ ـأنـماـعلم ـعى: ـبنــ ـكاـهو وتدلــ

أنهـلنـيوجدـفلنـيوجد،ـوعلُمـاهـتعاىـاـيتغر،ـوإاـلزمـاجهل.
واـيلزمـاجرـعىـقولنا:ـبأنـاهـتعاىـعامـبكلـيءـمنذـاأزل؛ـأنـالعلمـغرـ

مؤِثرـبذاته،ـبلـهوـكاشٌفـعنـماـهوـاأمرـيـنفسه.ـ
وقدـأثبتناـالكسَبـسابقًاـوبيناـمعناه،ـفاـجوزـأنـيقال:ـإنـكونـاهـتعاىـعالِـًاـ
ـااعراضـيدُلـعىـ ـفهذا ـاإنسانـمبور، ـأّن ـيلزمـعنه ــ ـأفعالـاإنسان ـفيه ـبا ــ بكلـيء

ـالكسب،ـواـمعنىـاجر.ـ أنـقائلهـاـيفهمـمعنى
وقدـكانـالقدريُةـاأوائلـظنواـأنـإثباتـعلمـاهـتعاىـباأفعالـاإنسانيةـيلزمـ
عنهـأنـيكونـاإنسانـمبورًا،ـفلذلكـلزمـعندهمـإماـأنـُينكرواـعلمـاهـبالتفاصيل،ـأوـ
ينكرواـاختيارـاإنسانـيـأفعاله،ـولـاـكانـكونـاإنسانـختارًاـأمرًاـوجدانيًاـاـيمكنـ
ـبالتفاصيل،ـفلذلكـقالوا:ـ ـاهـتعاىـعالِـًا ـينكرواـكون ـأن ـأسهَل ـينكروه،ـكانـعليهم أن
اـقدرـواأمرـُأُنٌف،ـأي:ـمستأنف،ـواـيعلمـاهـتعاىـاليَءـإاـبعدـوقوعه؛ـظاننـ

ـالتبتلـواخصاء،ـ)5076). )))ـكتابـالنكاح،ـبابـماـيكرهـمن

واإخصاء،ـ التبتلـ عنـ النهيـ بابـ ذلك،ـ وغرـ النكاحـ يـ الرغيبـ أبوابـ البيهقي،ـ أخرجهـ )2)ـ

ـالتبتل،ـ)5)32). ـبابـالنهيـعن )3465)(.ـوالنسائي،ـكتابـالنكاح،
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بذلكـأهمـحّلونـاإشكال،ـولكنهمـوقعواـيـإشكالـأعظَمـمنه،ـوهوـنفُيـعلمـاهـ
تعاىـبالتفاصيلـوأضافواـلذلكـقوهمـبأنـأفعاهمـخلوقةـهم،ـولذلكـذّمهمـالعلاءـ

امتقدمون.ـ
وأماـأهلـالسنةـفإهمـجؤواـيـحلـهذاـاإشكالـإىـقولـمَقٍقـمبنٍيـعىـنظرـ
ـبعلمـاهـ ـبالكسب،ـوقالوا ـفقالوا ـانعكاساتـوجدانية، ـرَداتـفعلـأو عميق،ـاـعىـمرد
ـبأنـاهـتعاىـخالقـلكلـيء،ـومـجدواـيـذلكـتناقضًاـمطلقًا،ـ تعاىـبالتفاصيل،ـوقالوا

ـالفرقـاإسامية.ـ ـأعدل ولذلكـكانوا
وماـوردـيـهذاـامعنى:ـماـروىـالرمذيـيـ»اجامعـالصحيح«ـعنـعبدـالواحدـ
ـأهلـالبرةـ ـإن ـأباـممد، ـيا ـله: ـفقلُت ـبنـرباح، ـفلقيُتـعطاَء ابنـسليمـقال:ـقدمُتـمكة
قال:ـ الزخرف،ـ فاقرأـ قال:ـ نعم،ـ قلت:ـ القرآن؟ـ أتقرأـ بنّيـ ياـ قال:ـ القدر،ـ يقولونـيـ

فقرأتـ﴿ڇ * ڍ ڍ * ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ * ڑ 
اهـ قلت:ـ الكتاب؟ـ أمـ ماـ أتدريـ فقال:ـ ])-4[ـ ڑ ک ک ک ک گ﴾ـ
ـالساوات،ـوقبلـأنـيلقـاأرض،ـ ـاهـقبلـأنـيلق ـفإنهـكتاٌبـكتبه ـأعلم،ـقال: ورسوله
ـالنار،ـوفيه:ـ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ـ]امسد:ـ)[،ـقالـعطاء:ـ ـأهل ـإنـفرعونـمن فيه:
ـأبيكـ ـالصامتـصاحِبـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـفسألُتهـماـكانـوصية ـبِن ـبنـعبادة ـالوليَد فلقيُت
عندـاموت؟ـقال:ـدعايـأي،ـفقالـي:ـياـبني،ـاّتقـاه،ـواعلمـأنكـلنـتتقَيـاهـحتىـ
النار؛ـإيـ بالقدرـكّلهـخرهـوره،ـفإنـمّتـعىـغرـهذاـدخلَتـ تؤمنـباه،ـوتؤمنـ
ـأكتب؟ـ ـفقال:ـما ـاكتب، ـفقال: سمعتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»إنـأولـماـخلقـاهـالقلم،
ـأبوـعيسى:ـوهذاـحديثـغريبـ ـاكتبـالقدر:ـماـكان،ـوماـهوـكائنـإىـاأبد«.ـقال قال:

ـالوجه))).ـ منـهذا

)))ـأبوابـالقدر،ـباب،ـ)55)2).
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وي لفظ آخر:ـفلقيُتـعطاءـبنـأيـرباح،ـفقلت:ـلهـياـأباـممد،ـإنـأناسًاـعندناـ
ـالصامتـقال:ـحدثنيـأيـقال:ـ ـبِن ـبنـعبادة ـالوليد ـالقدر،ـفقالـعطاء:ـلقيُت يقولونـي
ـاكتب،ـفجرىـباـهوـ ـالقلم،ـفقالـله: ـاه ـأولـماـخلق ـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»إن سمعتـرسول

كائنـإىـاأبد«.ـويـاحديثـقصة.ـقال:ـهذاـحديثـحسن))).
وروىـالرمذيـعنـعبدـاهـبنـالديلميـقال:ـسمعتـعبدـاهـبنـعمروـيقول:ـ
سمعتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»إنـاهـعزـوجلـخلقـخلَقُهـيـظلمة،ـفألقىـعليهمـمنـ
نوره،ـفمنـأصابهـمنـذلكـالنورـاهتدى،ـومنـأخطأهـضّل،ـفلذلكـأقول:ـجّفـالقلمـ

عىـعلمـاه«.ـقالـأبوـعيسى:ـهذاـحديثـحسن)2).ـ
ـالسيوطيـيـ»الديباجـعىـصحيحـمسلم«ـ)6:ـ3)(:ـ قال

ـالتيـكتبتهـيـاللوحـامحفوظـأي:ـمتـكتابتهـوامتنعتـ ـأي: ـاأقام«، »»جفتـبه
امذكورةـيـ اهـولوحهـوقلمهـوالصحفـ العلاء:ـوكتاُبـ قالـ الزيادةـوالنقصان،ـ يـ
اأحاديثـكُلـذلكـماـجبـاإيانـبه،ـوأماـكيفيةـذلكـوَصفتهاـفعلمهاـإىـاهـتعاى.

»وجرتـبهـامقادير«:ـقالـأبوـامظفرـالسمعاي:ـسبيُلـمعرفةـهذاـالبابـالتوقيُفـ
ـالتوقيفـفيهـضّلـ ـالعقول،ـفمنـعَدلـعن ـالكتابـوالسنةـدونـمضـالقياسـومّرد من
إليهـالقلب؛ـأنـ النفس،ـومـيصلـإىـماـيطمئّنـ وتاهـيـبحارـاحرة،ـومـيبلغـشفاَءـ
القدَرـٌرـمنـأرارـاهـتعاىـُربتـدونهـاأستار،ـاختّصـاهـتعاىـبهـوحجبهـعنـ
عقولـاخلقـومعارفهم؛ـلِـاـعلمهـمنـاحكمة،ـوأوجبـلناـأنـنقفـحيثـحّدـلناـواـ
نتجاوَزه،ـوقدـطوىـاهـعلمـالقدرـعنـالعام،ـفلمـيعلمهـنبٌيـُمرَسلـواـمَلكـمقَرب،ـ

)))ـأبوابـالقراءات،ـبابـومنـسورةـن،ـ)9)33).

)2)ـأبوابـاإيان،ـماـجاءـيـافراقـهذهـاأمة،ـ)2642).
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وقيل:ـإنـّرـالقدرـينكشفـهمـإذاـدخلواـاجنَة،ـواـينكشفـقبلـدخوها«.ـاهـ))).

وروىـاحاكمـيـ»مستدركه«ـقال:ـحدثناـسفيان:ـعنـعطاءـبنـالسائب:ـعنـسعيدـ
ابنـجبر:ـعنـابنـعباسـريـاهـتعاىـعنها:ـ﴿پ پ﴾ـ]مريم:ـ52[ـقال:ـسمعـ

ريَفـالقلمـحنـكتبـيـاللوح)2).
وفيه:ـعنـابنـعباسـريـاهـتعاىـعنهاـقال:ـأولـماـخلقـاهـالقلمـخلقهـمنـ
هجاـقبلـاألفـوالام،ـفتصّورـقلًاـمنـنور،ـفقيلـله:ـاِجِرـيـاللوحـامحفوظ،ـقال:ـياـ
ـفلاـخلقـاهـاخلقـوكلـباخلقـحفظًةـحفظونـ ـالقيامة، ـباـيكونـإىـيوم ـقال: ـباذا؟ رّب

ـفلاـقامتـالقيامةـُعرضتـعليهمـأعاهم،ـوقيل:ـ﴿ې ې ې ې  عليهمـأعاهم،
ـقالـابنـ ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾ـ]اجاثية:ـ29[ـعرضـبالكتابنـفكاناـسواء،
ـالنسخةـإاـمنـكتاب؟ـهذاـحديثـصحيحـاإسنادـومـ عباس:ـألسُتمـعربًا؟ـهلـتكون

يرجاه)3).
ـاهـالقلم،ـ ـإنـأولـيءـخلقه ـأيضًا:ـعنـابنـعباسـريـاهـتعاىـعنهاـقال: وفيه
ـباـهوـكائنـإىـأنـ ـفجرىـمنـذلكـاليوم ـالقدر. ـفقال: ـأكُتُب؟ ـفقال:ـوما ـاكُتْب، فقالـله:
تقومـالساعة،ـقال:ـوكانـعرُشهـعىـاماء،ـفارتفعـبخاُرـاماء،ـفُفتقتـمنهـالساوات،ـثمـ
ـفادتـ ـفاضطربـالنوُن، ـالنون، ـفبسطتـاأرضـعليه،ـواأرضـعىـظهر ـالنون، ُخلق

ـاجبالـتفخرـعىـاأرض)4). اأرُض،ـفُأثبتتـباجبال،ـفإن

)))ـ»الديباجـعىـصحيحـمسلم«ـ)6:ـ3)).

)2)ـكتابـالتفسر،ـتفسرـسورةـمريم،ـ)4)34(.ـوقال:ـحديثـصحيحـاإسنادـومـيرجاه،ـوقالـ

الذهبي:ـصحيح.
ـالريعة،ـ)3693). ـأهلـاحرمنـحم ـاجاثية.وعند ـتفسرـسورةـحم )3)ـكتابـالتفسر،

ـتفسرـسورةـنـوالقلم،ـ)3840(.ـقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـالشيخنـ )4)ـكتابـالتفسر،

ـالذهبي:ـعىـرطـالبخاريـومسلم. ومـيرجاه.ـوقال
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ـاحوت)))!ـ ـامرادـبالنون وجاءـيـبعضـالرواياتـالضعيفةـأن

ـتعاى:ـ﴿ڈ﴾ـمنـاحروفـ ـابنـكثرـأنـقوله ـتعاى:ـ﴿ڈژ ژ ڑ ڑ﴾ـ]القلم:ـ)[ـذكر )))ـقوله

امقطعةـواخافـفيـهاـمشـهور،ـقالـ)4:ـ)40(:ـ»وأنـقولهـتعاى:ـ﴿ڈ﴾ـكقوله:ـ﴿ٱ﴾ـ
﴿ٱ﴾ـونحوـذلكـمنـاحروفـامقطعةـيـأوائلـالسورـوحريرـالقولـيـذلكـباـأغنىـعنـ

إعادتهـهاهنا«.
العظيمـامحيطـوهوـحاملـ الـاءـ تيارـ امرادـبقولهـ﴿ڈ﴾ـحوتـعظيمـعىـ ثمـقال:ـ»وقيلـ ـ
لأرضنـالسبع«.ـاهـ،ـواـيعزبـعنـذهنكـأنـ)قيل(ـتضعيفـللقول،ـوإنـوردـفيهـبعضـ

الرواياتـعنـالصحابةـوالسلف.ـ
ـإنـأولـماـخلقـاهـ ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص: ـ»عنـابنـعباسـقال: نقلـابنـكثرـعنـالطريـ)4:ـ)40(: ـ
القلمـواحوتـقالـللقلم:ـاكتب،ـقال:ـماـأكـتب،ـقال:ـكلـيءـكائنـإىـيومـالقيامةـثمـقرأـ

ـالقلم«. ـاحوت،ـوالقلم: ﴿ڈژ ژ ڑ ڑ﴾ـفالنون:
ـاحسنـ ـابنـجريرـحدثنا ـبقوله:ـ﴿ڈ﴾ـلوحـمنـنور،ـقال ـامراد ـابنـكثرـ)4:ـ402(:ـ»وقيل قال ـ
ـالفراتـعنـمعاويةـبنـقرةـعنـ ـاجزريـعنـفراتـبنـأي ابنـشبيبـامكتبـحدثناـممدـبنـزياد
أبيهـقالـقال:ـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ﴿ڈژ ژ ڑ ڑ﴾ـلوحـمنـنورـوقلمـمنـنورـجريـباـهوـ

ـالقيامةـوهذاـمرسلـغريب. ـيوم ـإى كائن
وقالـابنـجريج:ـأخرتـأنـذلكـالقلمـمنـنورـطولهـمئةـعام.ـ ـ

وقيل:ـامرادـبقوله:ـ﴿ڈ﴾ـدواةـ﴿ژ﴾ـالقلمـقالـابنـجريرـحدثناـعبدـاأعىـحدثناـأبوـ ـ
ثورـعنـمعمرـعنـاحسنـوقتادةـيـقوله:ـ﴿ڈ﴾ـقاا:ـهيـالدواةـوقدـرويـيـهذاـحديثـ
ـاحسنـبنـحيى،ـ ـبنـخالد،ـحدثنا ـأيـحدثناـهشام ـفقالـابنـأيـحاتم:ـحدثنا مرفوعـغريبـجدًا،
ـأميةـعنـأيـصالحـعنـأيـهريرةـقال:ـسمعتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ ـبني ـاهـموى ـأبوـعبد حدثنا
ـبنـكثرـالدمشقيـأبوـ ـإساعيلـبنـعمر ـالعظيم، ـاهـ.ـ]تفسرـالقرآن خلقـاهـالنونـوهيـالدواة«

الفداء،ـت:ـ774،ـدارـالفكرـــبروتـــ)40)[
هذهـهيـاأقوالـالتيـذكرهاـابنـكثرـيـ﴿ڈ﴾،ـويظهرـمنـقولهـ)وقيل(ـامفيدـللتضعيفـأنـ ـ

ـفاـيصحـااعتادـعليها.ـ أسانيدهاـضعيفة،ـوهيـكذلك،
ويـتفسرـ«النكتـوالعيون»ـللاورديـ)6:ـ335(:ـ»قولهـتعاىـ﴿ڈ﴾ـفيهـثانيةـأقوال:ـ ـ

أحدها:ـأنـالنونـاحوتـالذيـعليهـاأرض،ـقالهـابنـعباسـمنـروايةـأيـالضحىـعنه،ـوقدـرفعه.= ـ
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العرش،ـتدُلـعىـ أوـ القلم،ـ فيها:ـأولـماـخلقـاهـ التيـوردـ وكُلـاأحاديثـ
للمخلوقات،ـ أوليٍةـ إثباَتـ أنـ أعني:ـ بدايةـها،ـ التيـاـ باحوادثـ قالـ فسادـقوِلـمنـ
اّدعىـأنـاهـتعاىـمـيزلـيُلقـخلوقًا،ـوقبَلهـخلوٌقـاـإىـ ويدُلـعىـفسادـقولـمنـ
أولـللمخلوقات،ـوهذاـهوـامسّمىـبمسألةـالتسلسلـيـالقدم،ـوقدـأثبتهاـابُنـتيمية،ـ
بلـأوجَبهاـعىـاهـتعاى،ـوتابعهـيـذلكـابنـأيـالعزـيـ»رحه«ـعىـ»الطحاوية«،ـ
ـبنـ ـتيميةـيـرحـحديثـعمران ـابن ـبأنـمنـيفعلـأكملـماـاـيفعل،ـواحتّجـهذا متّجًا
احصنـقائاً:ـ»منـيلقـأكملـمنـاـيلق«،ـيريدـبذلكـأنـلذيـيلقـبالفعلـأكملـ
ـيزدادـكااً،ـ ـبالفعل ـاخالق ـأن ـبالفعلـولوـكانـقادرًاـعىـاخلق،ـوهذاـمعناه منـاـيلق
أيـإنـالكالـالزائدـيأخذهـاخالقـمنـأفعالهـومفعواته!ـواـيفهمـغرـذلكـإاـساذجـ

أوـمنـلهـمأربـوزيغ.ـ
قالـابنـتيمية:ـ»قالـابنـتيمية:ـ»وقوهمـ)إنـامحدثـيفتقرـإىـإحداثـوهلمـ

الثاي:ـأنـالنونـالدواة،ـرواهـأبوـهريرةـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص.ـ ـ=
ـالضحاكـعنه.ـ ـابنـعباسـيـرواية الثالث:ـأنهـحرفـمنـحروفـالرمن،ـقاله ـ

الرابع:ـهوـلوحـمنـنور،ـرواهـمعاويةـبنـقرةـعنـأبيهـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص.ـ ـ
ـالسورة،ـوهوـمأثور.ـ ـاسمـمنـأساء اخامس:ـأنه ـ

السادس:ـأنهـقسمـأقسمـاهـبه،ـوهـتعاىـأنـيقسمـباـيشاء،ـقالهـقتادة.ـ ـ
ـأنهـحرفـمنـحروفـامعجم.ـ السابع: ـ

ـالضحاك.ـ ـأيذونـكن،ـقاله ـبالفارسية ـنون ـأن الثامن: ـ
وحتملـتاسعًا:ـإنـمـيثبتـبهـنقلـأنـيكونـمعناه:ـتكوينـاأفعالـوالقلمـوماـيسطرون،ـفنزلـ ـ

ـأعمـقسمة.ـ ـبنـأفعالهـوأقواله،ـوهذا اأقوالـميعًاـيـقسمه
ـبأولـحروفها،ـوامرادـ ـبغرعينها ـإليها ـبالنونـالنْفسـأنـاخطابـمتوجه ـأنـيريد وحتملـعارًا: ـ
بالقلمـماـقدرهـاهـهاـوعليهاـمنـسعادةـوشقاء،ـأنهـمكتوبـيـاللوحـامحفوظ«.ـ]النكتـ
والعيونـ»تفسرـاماوردي«،ـأبوـاحسنـعيـبنـممدـبنـحبيبـاماورديـالبريـت:ـ450هـ،ـ

ـالرحيم[. ـبنـعبد ـامقصود ـابنـعبد ـالسيد ـت: ـبروت:ـلبنانــ ـالكتبـالعلميةــ دار
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جرا(ـهذاـيستلزمـالتسلسلـىـاآثارـمثلـكونهـمتكلًاـبكامـبعدـكامـوكلاتـاهـاـ
هايةـهاـوأنـاهـمـيزلـمتكلًاـإذاـشاءـوهذاـقولـأئمةـالسنةـوهوـاحقـالذيـيدلـعليهـ

النقلـوالعقل.ـ
وكذلكـأفعالهـفإنـالفعلـوالكامـصفةـكالـفإنـمنـيتكلمـأكملـمنـاـيتكلمـ
ومنـيلقـأكملـمنـاـيلقـقالـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ﴾ـ

]النحل:ـ7)[.
ـبنعوتـاإكرامـواجال)))«.ـ ـبصفاتـالكالـمنعوتًا وـحينئذـفهوـماـزالـمتصفًا
والغايةـ احكمةـ تعطيلـ أنـ والعرونـ الثايـ »النوعـ اجوزية:ـ قيمـ ابنـ وقالـ
ـتفاصلهاـوهذاـمالـيـحقـمنـهوـ ـأو ـالفاعلـها ـلعدمـعلم ـيكون ـأن ـأما ـبالفعل امطلوبة
بكلـيءـعليمـوأماـلعجزهـعنـحصيلهاـوهذاـمتنعـيـحقـمنـهوـعىـكلـيءـقديرـ
وأماـلعدمـإرادتهـومشيئتهـاإحسانـإىـغرهـوإيصالـالنفعـإليهـوهذاـمستحيلـيـحقـ
أرحمـالرامن،ـوَمْنـإحساُنهـمنـلوازمـذاته،ـفاـيكونـإاـمسنًاـمنعًاـمنانًا،ـوإماـمانعـ
يمنعـمنـإرادهاـوقصدهاـوهذاـمستحيلـيـحقـمنـاـيمنعهـمانعـعنـفعلـماـيريد،ـ
ـباطلـبلـهوـقلبـللحقائقـوعكسـللفطرـ ـنقصًاـومنافاهاـكااً،ـوهذا وإماـاستلزامها
ومناقضةـلقضاياـالعقول،ـفإنـمنـيفعلـحكمةـوغايةـمطلوبةـحمدـعليها،ـأكملـمنـ
ـالبتةـكا أن من خلق أكمل من ا خلق،ـومنـيعلمـأكملـمنـاـيعلمـومنـ يفعلـاـليء
ـمركوزـيـ يتكلمـأكملـمنـاـيتكلم،ـومنـيقدرـويريدـأكملـمنـاـيتصفـبذلك،ـوهذا

ـاهـ. ـاأوصافـعنه)2)«. ـنفيـهذه ـبمنزلة ـالعقولـفنفيـحكمتة الفطرـمستقرـي
)))ـ»كتبـورسائلـوفتاوىـشيخـاإسامـابنـتيمية«،ـأمدـعبدـاحليمـبنـتيميةـاحرايـأبوـالعباسـ

ت:ـ728،ـ)6):ـ384(،ـمكتبةـابنـتيمية،ـط2،ـت:ـعبدـالرمنـبنـممدـبنـقاسمـالعاصميـ
النجدي.

ـأبوـعبدـاهـشمسـالدينـممدـبنـ=ـ ـالعليلـيـمسائلـالقضاءـوالقدرـواحكمةـوالتعليل«، ـ»شفاء (2(
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ـامعنىـأيضًا.ـ ـابنـتيميةـماـيفيدـهذا وقدـسبقـأنـنقلناـعنـبعضـأتباع

أَومـيعرفـَمنـقالـبذلكـأنـقولهـهذاـيستلزُمـإثباَتـاستكالـاهـتعاىـبأفعاله؛ـ
ـيكنـكامًا،ـوهوـ ـأنهـم ـيلزمـعنه أنـفعلهـحادثـقطعًا،ـواستكالـاهـتعاىـبأمرـحادث،

ـالقدم.ـ ـبالتسلسلـي ـالقول ـالسنة ـأهل ـباهـالعظيم،ـولذلكـأبطلـعلاُء كفٌر
ويدلـعىـبطاهاـأيضًاـقولهـتعاى:ـ﴿ۈئ ۈئ﴾ـ]احديد:ـ3[؛ـأنـ»اأول«ـاـ
يتحققـإاـإذاـكانـاهـتعاى،ـومـيُكنـمعهـيء،ـومـيُكنـقبلهـيء،ـولكنـإذاـقلنا:ـكانـ
اهـومـيزلـمعهـبعُضـخلوقاته،ـفإنهـيستحيلـحُققـمصداقـقولهـتعاى:ـ﴿ۈئ ۈئ﴾،ـ
ـفاـتتحّققـ ـامطَلقةـعىـمطلقـامخلوقات، ـاأولية ـوأما ـإليها، ـُمشار ـنسبيًةـأفراد إاـأولية

ـالكريمة.ـ ـاآية ـيلزمـعنهـتناقٌضـمع ـالقول ـالقدم،ـفهذا ـبالتسلسلـي ـالقول عى
واختلفـالعلاء:ـهلـالعرشـخلوقـقبلـالقلم،ـأوـالقلمـخلوقـقبلـالعرش؟ـ

ـاأحاديث،ـواأمرـسهل.ـ ـبظواهر ويمكنـااستدالـعىـكٍلـمنها
وفيه:ـأيضًاـعنـابنـعباسـريـاهـتعاىـعنهاـقال:ـأهديـإىـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـبغلة،ـ
أهداهاـلهـكرى،ـفركبهاـبحبٍلـمنـشعر،ـثمـأردفنيـخلفه،ـثمـسارـيـملّيًا،ـثمـالتفتـ
فقال:ـ»ياـغام«ـقلُت:ـلّبيَكـياـرسولـاه!ـقال:ـ»احفِظـاهـحفْظك،ـاحفظـاهـجْدُهـ
ـاستعنَتـ ـاه،ـوإذا ـيعرْفَكـيـالشدة،ـوإذاـسألَتـفاسأل ـتعّرفـإىـاهـيـالرخاء أمامك،
ـاهـلكـ ـَيقِضه ـينفعوكـباـم ـأن ـالناُس ـفلوـجهد ـباـهوـكائن، ـباه،ـقدـمىـالقلُم فاستعْن
مـيقدرواـعليه،ـولوـجهدـالناُسـأنـيّروكـباـمـيكتبهـاهـعليكـمـيقدرواـعليه،ـفإنـ
ـتستطعـفاصْر؛ـفإنـيـالصرـعىـماـ ـاليقنـفافعْل،ـفإنـم ـبالصرـمع ـتعمل ـأن استطعَت

أيـبكرـبنـأيوبـبنـسعدـالزرعيـالدمشقي،ـت:ـ)75ـهـ،ـص)20،ـدارـالفكرـــبروتـــ ـ=
ـالدينـأبوـفراسـالنعسايـاحلبي. 398)،ـت:ـممدـبدر



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  820
تكرُههـخرًاـكثرًا،ـواعلمـأنـمعـالصرـالنر،ـواعلمـأنـمعـالكربـالفرج،ـواعلمـأنـ

ـالُعرـالير))). مع
روىـالرمذيـيـ»سننه«:ـعنـابنـعباسـقال:ـكنتـخلفـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيومًاـ
فقال:ـ»ياـغام،ـإيـأعّلمكـكلات:ـاحفِظـاهـحفْظك،ـاحفظـاهـجْدُهـُجاَهك،ـإذاـ
أنـ لوـاجتمعتـعىـ اأمَةـ أنـ باه،ـواعلمـ فاستعْنـ استعنَتـ فاسألـاه،ـوإذاـ سألَتـ
ـاجتمعواـعىـأنـيّروكـبيءـمـ ـاهـلك،ـولو ـينفعوكـإاـبيٍءـقدـكتبه ينفعوكـبيءـم

يّروكـإاـبيءـقدـكتبهـاهـعليك،ـُرفعتـاأقام،ـوجّفتـالصحف«)2).
قالـابنـالعريـيـ»حفةـاأحوذي«:

»»ُرفعتـاأقام،ـوجّفتـالصحف«،ـأي:ـُكتبـيـاللوحـامحفوظـماـكتبـمنـ
التقديرات،ـواـُيكتبـبعدـالفراغـمنهـيءـآخر،ـفعّرـعنـسبقـالقضاءـوالقدرـبرفعـ

ـالكاتبـيـالشاهدـمنـكتابته. ـبفراغ ـتشبيهًا القلمـوجفافـالصحيفة؛
ـاهـ)3). قوله:ـ»هذاـحديثـحسنـصحيح«ـوأخرجهـأمد«.

اهـ رسولـ ياـ قلت:ـ قال:ـ مالكـ بنـ للطرايـعنـراقةـ الكبر«ـ »امعجمـ ويـ
أنعملـعىـماـقدـجّفـبهـالقلمـوَجَرتـبهـامقادير،ـأوـأمرـمستقبل؟ـقال:ـ»ياـراقة،ـ

اعمْلـلِـاـجّفـبهـالقلمـوجَرتـبهـامقادير؛ـفإنـكّاـميّر«)4).

)))ـأخرجهـاحاكمـي»امستدرك«،ـكتابـمعرفةـالصحابةـريـاهـتعاىـعنهم،ـذكرـعبدـاهـبنـ

عباسـبنـعبدـامطلبـريـاهـعنها،ـ)6303(.ـوقال:ـهذاـحديثـكبرـعالـمنـحديثـعبدـ
ـالشيخنـريـاهـعنهاـمـيرجاـشهابـبنـ ـإاـأن املكـبنـعمرـعنـابنـعباسـريـاهـعنها

ـابنـعباسـغرـهذا. ـالقداحـيـالصحيحنـوقدـرويـاحديثـبأسانيدـعن خراشـوا
ـالقيامةـوالرقائقـوالورع،ـباب،ـ)6)25(.ـوقال:ـهذاـحديثـحسنـصحيح. )2)ـأبوابـصفة

)3)ـ»حفةـاأحوذي«ـ)7:ـ86)).

)4)ـ)6588(،ـ)7:ـ28)).
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قال الطحاوي: )وعى العبد أن يعلم أن اه قد سبق علُمه ي كل يء 
كائٍن من خلقه، فقّدر ذلك تقديرًا حَكًا مَرمًا، ليس فيه ناقض، وا ُمعِقب، 
وا ُمزيل، وا ُمغّر، وا ناقص، وا زائَد من خلقه ي ساواته وأرضه، وذلك 
من عقد اإيان، وأصول امعرفة، وااعراف بتوحيد اه تعاى وبربوبيته؛ كا 
قال تعاى ي كتابه:ـ﴿ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴾ـ]الفرقان: 2[، وقال تعاى: 
﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ـ]اأحزاب: 38[، فويٌل من صار ه تعاى ي القدر 
خصيًا، وأحر للنظر فيه قلباً سقيًا، لقد التمس بوِمه ي فحص الغيب رًا 

كتيًا، وعاد با قال فيه أفاكاً أثيًا(.
ويـنسخةـالبابري:ـ»يـسائهـوأرضه«ـبدلـ»يـسمواتهـوأرضه«،ـوزادـالبابريـ
يـنسختهـبعدـقوله:ـ»يـسائهـوأرضه«ـقوَله:ـ»واـيكونـمكَوٌنـإاـبتكوينه،ـوالتكوينـ
ـإىـ ـأرنا ـالفقرةـيـمّلها،ـوإن ـاهـ)))،ـوسوفـنتكّلمـعىـهذه ـإاـحسنًاـميًا« اـيكون

ـالتكوينـسابقًا.ـ مسألة
ـنفيـالقدر،ـوهوـعلمـاهـ وحاصُلـكامـاإمامـالطحاويـيـعبارتهـُيفهمـمنهـامتناُع

تعاىـباأمورـمنذـاأزل،ـوَمنـنفىـذلكـوقعـحتًاـيـامحظور.ـ
]الرعد:ـ ٴۇ﴾ـ ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ﴿ڭ  تعاى:ـ قولهـ وأماـ
ـتغيرـوتبديل،ـوهذاـغرـصحيح،ـ ـالبعضـأنـماـيـاللوحـامحفوظـيقعـفيه ـفقدـظّن ،]39
وهاـأناـأنقلـكامـامفّرـالكبرـابنـعطيةـمنـتفسرهـ»امحررـالوجيز«،ـففيهـالكفايةـإنـ

شاءـاهـتعاى،ـقالـيـتفسرـهذهـاآيةـمنـسورةـالرعدـآيةـ39:ـ
»وقولهـتعاى:ـ﴿ۓ ۓ ڭ﴾ـلفٌظـعاٌمـيـميعـاأشياءـالتيـهاـآجال،ـ
وذلكـأنهـليسـكائٌنـفيهاـإاـولهـأجٌلـيـبدئهـويـخامته،ـوكُلـأجلـمكتوبـمصور،ـ

ـالطحاوية«ـص90.ـ ـالبابريـعى )))ـ»رح
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ـالتيـلأشياءـعامة«))).ـ ـاآجاَل فأخرـاهـتعاىـعنـَكْتبِِه

ثمـقال:ـ»وقولهـتعاىـ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ـقرأـنافعـوابنـعامرـومزةـ
ـبتخفيفها. ـابنـكثرـوأبوـعمروـوعاصم ـالباء،ـوقرأ والكسائيـ﴿ۆ﴾ـبتشديد

ـأنـاأشياءـ ـاألفاظ،ـوالذيـيتلخصـمنـمسلكها: وقدـخبطـالناسـيـمعنىـهذه
ـالتيـ ـبحالـماـاـيصحـفيهاـمٌوـواـتبديل،ـوهي ـاهـتعاىـيـاأزل،ـوعلمها التيـقّدرها
ُكتبتـيـأّمـالكتاب،ـوسبقـهاـالقضاء،ـوهذاـمروٌيـعنـابنـعباسـوغرهـمنـأهلـ
ـتقريرها،ـ ـالذنوبـبعد ـفيهاـوينقلـكغفر ـيبدل ـأنه ـالتيـأخرـاهـتعاى ـاأشياء العلم،ـوأما
وكنسخـآيةـبهـتاوهاـواستقرارـحكمها،ـففيهاـيقعـامحوـوالتثبيتـفياـيقيدهـاحفظةـ
ُرّدـاأمرـإىـالقضاءـوالقدرـفقدـماـاهـماـما،ـوثَبتـماـثَبت،ـ ونحوـذلك،ـوأماـإذاـ
ـفينتظرـ ـيستأنفـمنـالزمان، ـفيا ـاأمور ـاحوادثـوهذه ـلـمحو وجاءتـالعبارةـمستقبلة

البرـماـيمحوـأوـماـيثبت،ـوبحسبـذلكـخوفهمـورجاؤهمـودعاؤهم.
وقالتـــفرقةـمنهمـاحسنــ:ـيـآجالـبنيـآدم،ـوذلكـأنـاهـتعاىـيـليلةـالقدرـ
اأحياء،ـ ديوانـ ناسـمنـ فُيمحىـ اموتى،ـ آجالـ يكتبـ ــ ليلةـنصفـشعبانـ ــوقيل:ـ

ويثَبتونـيـديوانـاموتى،ـوقالـقيسـبنـُعباد:ـالعارـمنـرجبـهوـيومـ﴿ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ﴾.

قالـالقايـأبوـممد)2):ـوهذاـالتخصيصـيـاآجالـوغرهاـاـمعنىـله،ـوإناـ
ـإنـ ـأنـيكونـمعنىـاآية: ـفمنـذلك: حسنـمنـاأقوالـهناـماـكانـعاّمًاـيـميعـاأشياء،
اهـتعاىـيغرـاأمورـعنـأحواها؛ـأعني:ـماـمنـشأنهـأنـُيغَرـعىـماـقدمناه،ـفيمحوـمنـ

ـإليها. ـنقله تلكـاحالة،ـويثبتهـيـتلكـالتي

)))ـ»امحررـالوجيز«ـ)3:ـ6)3).

)2)ـهوـابنـعطيةـرمهـاه.
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وُرويـعنـعمرـوابنـمسعودـأهاـكاناـيقوانـيـدعائها:ـ»اللهّمـإنـكنتـكتبَتناـ
يـديوانـالشقاوةـفامُناـوأثبتناـيـديوانـالسعادة،ـفإنكـمحوـماـتشاءـوتثبت«،ـوهذاـ
اللهمـإنـكنّاـشقيناـبمعصيتكـ الذنوبـوعىـجهةـاجزعـمنها،ـأي:ـ دعاٌءـيـغفرانـ
ـبامغفرةـوالطاعة،ـويـلفظـعمرـريـاهـعنهـ ـفامُهاـعنا ـذنوٌبـوشقاوةـها وُكتبتـعلينا
يـبعضـالرواياتـبعٌضـمنـهذا،ـومـيكنـدعاؤماـالبَتَةـيـتبديلـسابقـالقضاء،ـواـ

ُيتأَولـعليهاـذلك.ـ
ثمـقال:ـوحكىـالطريـعنـابنـعباسـريـاهـعنها:ـأنهـقال:ـيمحوـاهـماـ

ـالسعادةـوالشقاوةـواآجال؛ـفإنهـاـمَوـفيها.ـ يشاءـويثبتـمنـأمورـعباده،ـإا
قالـالقايـأبوـممد:ـوهذاـنحوـماـأَصلناهـأواًـيـاآية.ـ

ـالكتابـ ـأم ـيشاءـويثبتـمنـكتاٍبـحاشا ـاهـما ـيمحو ـأهاـقالت: وُحكيـعنـفرقة
الذيـعنَدهـاـيغّرـمنهـشيئًا،ـوقالتـفرقة:ـمعناهـيمحوـكلـماـيشاء،ـويثبتـكلـماـأراد،ـ

ـامعارضة. ـالتيـهيـسهلة ـاأقوال ونحوـهذه
وأسنـدـالطريـعنـإبراهيمـالنَـَخعيـأنـكعبًاـقالـلعمرـبنـاخطاب:ـياـأميـرـ
امؤمنن،ـلواـآيةـيـكتابـاه؛ـأنبأُتكـباـهوـكائنـإىـيومـالقيامة،ـقال:ـوماـهي؟قالـ

قولهـتعاىـ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ﴾.ـ
وذكرـأبوـامعايـيـ»التلخيص«:ـأنـعلّيًاـريـاهـعنهـهوـالذيـقالـهذهـامقالةـ

امذكورةـعنـكعب،ـوذلكـعنديـاـيصحـعنـعّي«.ـاهـ))).
وأقول:ـواـُتسَلمـلكعبـإنـكانـقاها،ـوماـذكرهـابنـعطيُةـريـاهـعنهـكاٍفـ

يـهذاـالباب.ـ

)))ـ»امحررـالوجيز«ـ)3:ـ8)3).
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ماـيافهـ إناـهوـبحسِبـ امحوـواإثباتـ أنـ عنه:ـ اهـ ويظهرـمنـكامهـريـ
اإنسانـوخوفه،ـيعني:ـأنـالواحدـمنـالناسـقدـيقعـيـقلبهـأنهـقدـُكتبـعندـاهـتعاىـ
معَذبًا،ـفيدعوـاهـتعاى:ـأنهـإنـكانـكذلكـأنـيمحوهـويكتبهـمنَعًا،ـفإناـالدعاءـبذلكـ

بحسبـماـيقعـيـوهمـاإنسان،ـوأماـماـيـعلمـاهـتعاىـفاـيتغّر.ـ
وأماـامحوـامذكورـيـاآية،ـفأقرُبـامعايـفيها:ـهوـنفسـالفعلـالذيـيفعلهـاهـ
تعاىـواأمورـالتيـيغّرهاـبحسبـماـعِلَمهـوأثبتهـمنذـاأزل،ـفهيـبالنسبةـلناـتظهرـ

ـاهـتعاى،ـفتغُرهاـثابتـعىـماـهوـعليهـعنده.ـ متغّرةـمتبدلة،ـوأماـيـعلم
يعني:ـلوـكانـزيدـــمثًاـــيـأولـحياتهـمؤمنًا،ـوبقيـعرـسنواتـكذلك،ـثمـ
ـتغر،ـوأماـبحسبـعلمـاهـتعاىـفاـتغُرـأصًا؛ـ ـبحسبـعلمناــ كفرـبعدـذلك،ـفهذاــ
أنهـجلـشأنهـعلمـأنـزيدًاـسيبقىـمؤمنًاـمدةـعرـسنوات،ـثمـعىـرأسـهذهـالعرةـ

سوفـيكفر،ـفثبتـعندهـكفُرهـيـزمانـكفِره،ـوثبتـعندهـإياُنهـيـزمانـإيانِه.ـ
ـيقالـيـامحوـواإثباتـ ـبحسبـعلمناـاـعلمهـجلـشأنه،ـوهكذا ـإناـهو فالتغر

ـابنـعطية.ـ ـنّبهـعليه ـبعضـالصحابةـكا ودعاء
مسألة التكوين: 

ـ»وا يكون مكَوٌن إا بتكوينه،  ـالبابريـوهي: ـهنا ـالطحاويـالتيـزادها وأماـعبارة
ـثمـ ـالبابريـرحًاـها، ـالعامة ـاهـ.ـفنثبتـهناـماـقاله والتكوين ا يكون إا حسناً مياً«

نعلقـعليه.
ـالبابري: ـالعامة قال

ـمرادفة،ـ ـأساء ـالتكوينـوالتخليقـواإجادـواإحداثـوااخراعـكُلها ـأَن »اعلم
ـاقتداًءـ ـلفظـالتكوين ـالوجود،ـوإناـخَص ـإىـظهور ـالعدم ـإخراجـامعدومـمنـكتم معناه:
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ـالتكوينـغرـامكَون،ـوهوـصفةـأزليةـقائمةـبذاتـاهـتعاىـكجميعـ بالسلف،ـفإهمـقالوا:
ـمنهـيـوقتـوجوده،ـوهذا؛ـأنـالعاَلـمـحادثـ صفاته،ـوهوـتكوينـللعاَلـمـولكلـجزء
بإحداثـاه،ـولوـمـيكنـاإحداُثـصفًةـهـَلـاـكانـحادثًاـبإحداثه،ـوينبغيـأنـيكونـ
قديًا؛ـإذـلوـكانـحادثًاـاحتاجـإىـتكوينـآخر؛ـإذـالتقدير:ـأنـميعـاحوادثـمتاجـإىـ
ـإنـحدثـيـ ـفأما ـلوـكانـحادثًا؛ ـينتهيـإىـتكوينـقديم،ـوأنه ـأو تكوينـاه،ـويتسلسل،
ذاتـاه،ـفيكونـمّاـللحوادث،ـوهوـمال،ـوإنـحدثـاـيـذاته،ـفاـيكونـالتكوينـ
صفًةـله؛ـأنـصفةـاليءـاـتقومـبغره؛ـإذـلوـقامتـبغرهـلكانـهوـامكِونـدونـاه.ـ

ـالتكوين:ـماـهوـصفاتـاأفعالـكاإحياءـواإماتةـحادٌث،ـ ـاأشعريـبأن وقول
مردوٌد؛ـأنـالعامـُوجدـبخطابـ﴿ۅ﴾ـعندهـأيضًاـوهوـتكوين،ـوخطابـ﴿ۅ﴾ـ
ـأيضًاـمردود؛ـ ـامكَون ـالتكوينـهو ـبذاتـاهـباـخافـبينناـوبينه،ـفَجْعُل ـأزيـقائم كاٌم

ـالتكوينـصفةـقائمةـبذاتـاهـأزليةـبخافـامكَون.ـ إذ
وقوهمـبأنـالتكوينـهوـامكَونـأيضًاـمردود؛ـإذـالتكوينـصفةـقائمةـبذاتـاهـ

ـالربـعنـامروب.ـ أزليةـبخافـامكَون،ـوالقولـباحادماـكالقولـبأن
تعلقـ عىـ موقوفـ امكَونـ وجودـ إذـ امكَون؛ـ قدمـ التكوينـ قدمـ منـ يلزمـ واـ
ـاخطاباتـاأزلية،ـوإذاـ التكوينـوقتـالوجود،ـفيكونـذاتهـقديمةـوتعُلقهـحادثًاـكسائر

ثبتـأنـالتكوينـصفةـقائمةـبذاتـاهـاـيكونـإاـحسنًاـمياً«))).ـ
بنسخته،ـوسوفـ اخاصةـ الفقرةـ البابريـيـرحهـعىـهذهـ ذكرهـ ماـ هذاـهوـ

ـيناسبـامقام: ـبا نتكلمـعليها
يكونـ تعاىـهاـ ثابتةـهـ أزليةـ اماتريدية:ـعبارٌةـعنـصفةـ السادةـ فالتكوينـعندـ

)))ـ»رحـالبابري«ـص90.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر  826
ـأنـكلـ ـاماتريدية: اخلُقـوالرزقـواإعادةـواإماتة..إلخ،ـوهيـليستـعنـالقدرة،ـوعند
ماـوصفـبهـاهـتعاىـواـجوزـأنـُيوصفـبضده،ـفهوـمنـصفاتـالذات،ـكالقدرة،ـ
والعلم،ـوالعزة،ـوكلـماـجوزـأنـيوصفـبهـوبضده؛ـفهوـمنـصفاتـالفعلـكالرأفةـ
والرمةـوالسخطـوالغضب،ـكاـذكرهـالقاريـيـ»رحه«ـعىـ»الفقهـاأكر«)))،ـواإحياءـ
ـالتكوين.ـ واإفناءـواإثباتـواإناءـوتصويرـاأشياءـكلـذلكـداخلـعندهمـحتـصفة

ـالتفتازاي: ـالسعد ـلإمام ـالنسفية« ـالعقائد ويـ»رح
واإجادـ والتخليقـ واخلقـ بالفعلـ عنهـ يعَرـ الذيـ امعنىـ وهو:ـ »)والتكوين(ـ
الوجودـ إىـ العدمـ منـ امعدومـ بإخراجـ ويفَرـ ذلك،ـ ونحوـ وااخراعـ واإحداثـ
)صفٌةـهـتعاى(ـإطباقـالعقلـوالنقلـعىـأنهـخالقـللعامـمكِوٌنـله،ـوامتناعـإطاقـ

اسمـامشتّقـعىـاليءـمنـغرـأنـيكونـمأخذـااشتقاقـوصفًاـلهـقائًاـبه«)2).
وامحققونـمنـاأشاعرةـوبعضـمققيـاماتريديةـنُصواـعىـأنـالتكوينـعبارٌةـ
ليسـصفةـ فالتكوينـ تعاى،ـ اهـ ُيوجدهاـ التيـ بامقدوراتـ احادِثـ القدرةـ تعُلقـ عنـ

ـالنسفية«: ـالتفتازايـيـ»رح ـاإمام ـاعتباري،ـولذلكـقال ـبلـهوـأمٌر ـبذاته، مستقلة
»وامحققونـمنـامتكلمن:ـعىـأنهـمنـاإضافاتـوااعتباراتـالعقلية،ـمثلـ
ـبألسنتنا،ـومعبودًاـ ـقبلـكلـيء،ـومعه،ـوبعده،ـومذكورًا ـتعاىـوتقّدســ ـالصانعــ كون

لنا،ـويميتناـوحيينا،ـونحوـذلك.
واحاصلـيـاأزل:ـهوـمبدأـالتخليقـوالرزيقـواإماتةـواإحياءـوغرـذلك،ـ
واـدليلـعىـكونهـــأي:ـالتكوينـــصفةـأخرىـسوىـالقدرةـواإرادة،ـفإنـالقدرةـ

)))ـ»رحـالقاريـعىـالفقهـاأكر«ـص34.

ـاحوايـالبهية. ـالتفتازاي،ـص29)،ـمعـمموعة ـللسعد ـالنسفية« ـالعقائد )2)ـ»رح
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ــلكنـمعـانضامـاإرادةـ السواءـ امكّونـوعدمهـعىـ ــوإنـكانتـنسبتنهاـإىـوجودـ

ـاجانبن«))). ـأحَد خِصُص
فنرىـأنـاإمامـالتفتازايـقدـرّجحـقولـاأشاعرةـهنا،ـكاـمالـإىـترجيحـقولـ

اأشاعرةـاإماُمـابنـاهامـيـ»امسايرة«)2).ـ
واحاصلـــبعدـالنظرـالدقيقــ:ـأنـااختافـبنـاأشاعرةـواماتريديةـليسـ
اأحكامـ يـ اختاٌفـ عليهـ يرتبـ اـ أنهـ اللفظي؛ـ إىـ أقربـ هوـ بلـ أصليًا،ـ خافًاـ
ُيِقـُرـأنـاهـتعاىـهوـاخالق،ـواجميعـيقُرـبأنـ اخارجيةـومتعّلقاتـامسألة،ـفاجميعـ
كلـامخلوقاتـحادثةـبعدـأنـمـتكن،ـواجميعـيقرـبأنـالتكوينـبإرادةـاهـتعاى،ـفاـ
خاَفـحقيقيًاـإذنـيرجعـإىـاأصولـالعقائدية،ـولذلكـقالـالعامةـالقاريـيـ»رحـ
الفقهـاأكر«ـماـتكلمـعىـالصفاتـالفعلية:»فمذُهبـاماتريديـأهاـقديمة،ـومذهبـ
اأشاعرةـأهاـحادثة،ـوالنزاعـلفظٌيـعندـأربابـالتدقيق،ـكاـيتبنـعندـالتحقيق«)3).ـ
ـلكانـذلكـ ـالكرى، ـالنزاعـمعنويـفرعيـاـيرـيـأصولـالعقائدـوالقواعد ـإن ـقلنا ولو

أدقـمنـإرجاعهـإىـمردـخافـلفظي)4).ـ
وقدـحاولـبعُضـمنـمالـإىـالتجسيمـوالرويجـمذاهبـالكراميةـــكابنـتيميةـ
ومنـتبعهـــتسويَغـمذهبهـيـالقولـبالقدمـالنوعيـللعامـبالتعُلقـبقولـاماتريديةـبقدمـ
الصفاتـالفعلية،ـوهيهاتـأنـيصحـلهـذلك،ـفهمـقدـأمعواـــرمهمـاهـتعاىـكمـاـ

ـاحوايـالبهية.ـ ـالتفتازاي،ـص30)،ـمعـمموعة ـللسعد ـالنسفية« ـالعقائد )))ـ»رح

ـالكتبـالعلمية.ـ ـاهام،ـص94،ـدار )2)ـ»امسايرة«ـابن

)3)ـ»رحـالقاريـعىـالفقهـاأكر«ـص25.

)4)ـوقدـبينتـذلكـيـرحيـعىـمسائلـاخافـبنـاأشاعرةـواماتريديةـابنـكالـباشا،ـوذلكـ

ـالفتح. ـالكتابـيـدار ـالتكوينـوقدـطبع يـمسألة
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ـيكن،ـوعىـأنـاـقديَمـ ـأنـم ـبعد ـعىـأنـكلـماـسوىـاهـتعاىـفهوـحادثـموجوٌد رأيناــ
ـيقتيـأنـ ـاأول،ـومقتىـالوصفـباأوي، بالنوعـواـبالشخصـإاـهو،ـوعىـأنهـهو
اـيكونـقبلهـأحدـوأنـاـيكونـمعهـأحد،ـوإاـفإنـكانـمعهـأحد،ـحتىـوإنـانعدمـبعدـ

ذلك،ـفليسـهوـاأول.ـ
ونوردـهناـماـذكرهـاهاُمـابنـاهامـيـ»امسايرة«ـمعـ»رحها«ـابنـأيـريف؛ـ

ـالثالث:ـ ـالركن حيثـقالـي
»العلم بأفعال اه تعاى،ـومدارهـعىـعرةـأصول:

وقبلـاخوضـيـهذاـالركنـنذكرـمسألةـاختلفـفيهاـمشايخـاحنفيةـواأشاعرةـ
تعاى:ـ﴿ې ې  قولهـ نحوـ عليهاـ يدلـ التيـ اأفعال(ـ امسألةـ)يـصفاتـ تلكـ
ې﴾ـ]احر:ـ24[،ـونحوـالرزاقـوامحييـوامميتـ)وامراد(ـهاـ)صفاتـتدلـعىـ
تأثر(ـوتلكـالصفاتـ)هاـأساءـغرـاسمـالقدرة(ـتسميتهاـهاـ)باعتبارـأساءـآثارهاـ
والكل(ـأيـكلـتلكـالصفاتـ)جمعهاـاسمـالتكوين(ـبمعنىـاندراجهاـحتهـوصدقهـ
عىـكلـمنهاـ)فإنـكانـذلكـاأثرـخلوقًاـفااسم(ـالذيـيدلـعىـتلكـالصفةـ)الرازق(ـ
أوـالرزاقـ)والصفةـالرزيقـأو(ـكانـذلكـاأثرـحياةـفهوـأي:ـااسمـالذيـيدّلـعىـ
تلكـالصفةـ)امحيي(ـوالصفُة:ـاإحياءـ)أو(ـكانـذلكـاأثرـ)موتًاـفهو(ـأي:ـااسمـ
الداّلـعىـتلكـالصفةـ)امميت(ـوالصفة:ـاإماتة،ـورجوعـالكلـإىـصفةـواحدةـهيـ
التكوينـــكاـذكرـامصنفـــهوـماـعليهـامحققونـمنـاحنفيةـخافًاـلِـاـجرىـعليهـ
بعُضـعلاءـماـوراءـالنهرـمنهم،ـمنـأنـكّاـمنهاـصفةـحقيقيةـأزلية؛ـفإنـهذاـتكثرـ
للقدماءـجدًاـ)فادعىـمتأخروـاحنفيةـمنـعهد(ـالشيخـ)أيـمنصور(ـاماتريديـوهلمـ
إىـعهدـامصنفـ)أها(ـأي:ـالصفاتـالراجعةـإىـصفةـالتكوينـ)صفاتـقديمةـزائدةـ
ـأصحابهـ ـأيـحنيفةـو( ـ)وليسـيـكام ـاأصولـالسابقة ـامعقودـها عىـالصفاتـامتقدمة
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)امتقدمنـتريحـبذلكـسوىـماـأخذوه(ـيعني:ـامتأخرينـ)منـقوله(ـيعني:ـقولـأيـ
حنيفة:ـ)كانـاهـخالقًاـقبلـأنـيلق،ـورازقًاـقبلـأنـيرزق(ـفإنـهذاـتريحـيـِقدمـ
اخلقـوِقدمـالرزق،ـوسيأيـمنـكامـأيـحنيفةـحقيُقـرجوعـالِقدمـإىـصفةـالقدرةـ
)وذكرواـله(ـأي:ـلِـاـاّدَعوهـمنـقدمـالصفاتـالراجعةـإىـالتكوينـوزيادهاـ)أوُجهًاـ
ليستـصفةـ يقولون:ـ )واأشـاعرةـ وقال:ـ به،ـ احتّجواـ ماـ ذكرـ ثمـ ااستـدال(ـ منـ
ـبمتعلقـخاصـ ـتعلقها ـباعتبار ـالقدرة ـتفاصيلهاـ)سوىـصفة ـأي: التكوينـعىـفصوها(
فالتخليق(ـهوـ)القدرةـباعتبارـتعلقهاـبامخلوق،ـوالرزيقـتعُلقهاـبإيصالـالرزق(ـكذاـ
ـالقدرةـباعتبارـتعُلقهاـوالرزيقـتعلقها،ـوكانـالائقـاجَريانـفيهاـعىـ وقعـيـامتن:ـأن
منوالـواحد،ـوكذاـيـغرماـمنـفصولـصفةـالتكوين،ـكأنـيقالـعىـامنوالـاأول:ـ
فالتخليقـ الثاي:ـ امنوالـ الرزق،ـوعىـ بإيصالـ تعلقهاـ باعتبارـ القدرةـ والرزيقـصفةـ
تعلقـالقدرةـبإجادـامخلوق،ـوالرزيقـتعلقهاـبإيصالـالرزق،ـوهذاـهوـالائقـبطريقـ
اأشاعرة؛ـأهمـقائلونـبأنـصفاتـاأفعالـحادثة؛ـأهاـعبارةـعنـتعلقاتـالقدرةـ
والتعلقاتـحادثةـ)وماـذكروه(ـيعني:ـمشايخـاحنفيةـ)يـمعناه(ـأي:ـيـمعنىـالتكوينـ
ـلفٌظـجمعـصفاتـاأفعالـمنـأهاـصفاتـتدُلـعىـتأثرـإىـآخرـماـسبقـعنهمـ الذيـهو
)اـينفيـهذا(ـالذيـقالهـاأشاعرةـ)و(ـاـ)يوجبـكوها(ـأي:ـكونـصفةـالتكوينـعىـ
فصوهاـ)صفاتـأخرىـاـترجعـإىـالقدرةـامتعلقة(ـباـذكرـمنـإجادـامخلوقـوإيصالـ
الرزقـونحوماـ)و(ـإىـ)اإرادةـامتعلقة(ـبذلكـ)واـيلزمـيـدليلـهم(ـمنـاأوجهـ
التيـاستدلواـهاـ)ذلك(ـاأمرـمنـنفيـماـقالهـاأشاعرةـوإجابـكوهاـصفاتـأخرىـ
ـنعلمهـ ـبهـعنـأحدـمنهمـفيا ـيثبتـالتريُح ـإذـم ـنظر( ـنسبتهمـذلكـللمتقدمنـففيه )وأما
)بلـيـكامـأيـحنيفة(ـنفِسهـرمهـاهـ)ماـيفيد:ـأنـذلكـعىـماـفهمـاأشاعرُةـمنـهذهـ
الصفاتـعىـماـنقله(ـعنهـ)الطحاويـوقال:ـوكاـكانـبصفاتهـأزليًاـكذلكـاـيزال...(ـ

وساقـكامـالطحاويـإىـقوله:ـ)ذلكـبأنهـعىـكلـيءـقدير(.ـاهـ.ـ
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فقوله:ـذلكـبأنهـعىـكلـيءـقدير،ـتعليٌلـوبيانـاستحقاقـاسمـاخالقـقبلـ
امخلوق،ـفأفاد:ـأنـمعنىـاخالقـقبلـاخلقـ)واستحقاقـاسمه(ـأي:ـااسمـالذيـهوـ
ـاحالـ ـأي:ـعىـاخلقـ)فاسمـاخالقـو( ـتعاىـ)عليه( ـقدرته( اخالقـيـاأزلـ)بسببـقيام
أنهـ)اـخلوقـيـاأزلـمنـلهـقدرةـاخلقـيـاأزل،ـوهذا(ـهوـ)ماـيقولهـاأشاعرة(ـاـ

ـاموفق(.ـ خاُفهـ)واه
واعلمـأنـإطاقـاخالقـــبمعنىـالقادرـعىـاخلقـــماٌزـمنـَقبيلـإطاقـماـ
بالقّوةـعىـماـبالفعل،ـوكذاـالراّزقـونحوه،ـوأماـيـقولـأيـحنيفة:ـ»كانـخالقًاـقبلـأنـ
ـامشتّقـمنه،ـكاـ ـامعنى ـامشتّقـقبلـوجود يلق،ـورازقُاـقبلـأنـيرزق«،ـفمنـقبيلـإطاق

هوـمقررـيـمبادئـأصولـالفقه.ـ
ـإطاقـ»اخالق«ـو»الرازق«ـونحوماـيـحقهـ ـأن ـللزركي: وقدـوقعـيـ»البحر«
تعاىـقبلـوجودـاخلقـوالرزقـحقيقة،ـوإنـقلنا:ـصفاتـاأفعالـمنـاخلقـوالرزقـ

ونحوماـحادثة.ـ
وفيهـبحث؛ـأنـقوله:ـ»وإنـقلنا..إلخ«،ـمنوٌعـعندـاأشعريةـالقائلنـبحدوثـ
صفاتـاأفعال،ـإناـيائمـكاُمهـطريقـاماتريديةـالقائلنـبقدمها،ـفإنـقيل:ـلوـكانـ

مازًاـلصّحـنفيه،ـوقولنا:ـ»ليسـخالقًاـيـاأزل«ـأمٌرـمستهَجنـاـيقالـمثُله.ـ
قلنا:ـاستهجاُنهـوالكـُفـعنـإطاقهـليسـمنـجهةـاللغة،ـبلـمنـجهةـالرعـ
أدبًا،ـوكامناـيـاإطاقـلغة،ـواـيفىـأنهـاـيقال:ـإنهـتعاىـأوجدـامخلوقـيـاأزلـ

ـامخلوق،ـوهوـباطل«))). حقيقة؛ـأنهـيؤديـإىـقدم
هذاـكاُمهمـــوإنـاحتملـبعضـمناقشاتـــفقدـسقُتهـعىـطوله؛ـلِـاـفيهـمنـ

)))ـ»امسايرة«ـمعـ»رحها«ـابنـأيـريف،ـص)9-96.ـ



ـــ831 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
ـتفهَمه.ـ ـأن ـفاجتـهْد فوائـَدـوماسَن،

ـترجيحـ ـإى ـإشارٌةـقوية ـالطحاويـفيه ـأّنـظاهرـكام ـإى ـآخَر ـأرناـيـموضٍع وقد
التكوين،ـوإنـ القدرة،ـاـإىـصفةـأخرىـهيـ قولـاأشاعرةـمنـإرجاعـاأفعالـإىـ

رّجحـالبابريـوغرهـأهاـتدُلـعىـماـيريدون،ـموافقنـيـذلكـماـقّررهـغرنا.ـ
وبعدـذلكـيبقىـاخافـيـإطاقـاسمـ»اخالق«ـــونحوهـمثلـ»الرازق«ـــعىـ
اهـتعاىـقبلـحدوثـامخلوقات،ـفهلـجوزـإطاُقـذلكـعىـاهـأمـا؟ـوإنـجازـفبأّيـ

نحو؟ـ
فاماتريديةـقالوا:ـإطاقـنحوـذلكـعىـاهـتعاىـمنـبابـاحقيقة؛ـأنهـتعاىـ

ـاأزل.ـ ـالصفةـمنذ متصفـبأصلـهذه
ـباعتبارـ ـإطاقـذلكـعىـاهـتعاىـقبلـاخلقـمنـبابـامجاز، ـيقولون: واأشاعرة

ـباعتبارـقدرتهـعىـاخلق.ـ ماـسيكون،ـأو
ومـيقلـاأشاعرة:ـإنـنفسـالفعلـهوـالقدرةـعىـاخلق،ـبلـكاُمهمـيـإطاقـ
ااسم؛ـفإنـعنـالفعلـعندهمـهو:ـأمرـاعتبارٌيـاـوجوَدـلهـيـنفسه،ـبلـاموجوُدـيـ
نسبةـ ــفهو:ـ امصدريـ بامعنىـ ــ الفعُلـ تعاىـوامخلوقات،ـوأماـ اهـ إاـ ليسـ اخارجـ
اعتباريةـبنـاخالقـوامخلوق،ـيشتقـهـتعاىـمنهاـاسمـ»اخالق«،ـوهذاـااعتبارـليسـ
اخراعيًا،ـبلـانتزاعي؛ـفهوـثبوي،ـوليسـخُيليًاـمضًاـحتىـيقال:ـمنـأينـجازـلكمـاشتقاقـ

ااسمـمنه؟
ـباـيناسبـ ـامسألةـبكاٍمـيـغايةـااختصار، وبذلكـيكتملـالكاُمـيـإيضاحـهذه

امقام.ـ
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العرش والكري
قال الطحاوي: )والعرش والكري حٌق، وهو مستغٍن عن العرش وما دونه. 

حيط بكل يء وبا فوقه، وقد أعجز عن اإحاطة خلقه(
ـ»حيط بكل  يـنسخةـالغنيميـوشجاعـالدينـالركستايـاحنفيـوالعامةـالبابري:
يء وفوقه«،ـويـنسخةـالقايـالشيباي:ـ»وماـفوقه«،ـويـرحناـسنوضحـالعبارتنـ
ـالطحاويـالسابقـبالاحق،ـ ـبناًءـعىـربطـكام ـمنها،ـوكله ـيفهمـمنـكلـواحدة ونبنـما

فاـنبرـنّصًاـعاـقبله.ـ
كلمةـ»حق«،ـأي:ـثابت.ـقال:ـ»مستغٍنـعنـالعرشـوماـدونه«،ـكونـاهـمستغنيًاـ
ـالعرشـ ـامخلوقات؛ـمهاـكان ـاهـمستغٍنـعنـميع ـأن ـالكامـعليه،ـوبّينا ـالعرشـمّر عن
كبرًاـأوـصغرًا،ـومهاـكانتـالصفاتـالتيـخلقهاـاهـسبحانهـللعرش؛ـفإنـاهـمستغٍنـ
ـأكانـكرًاـحجميًاـ ـالعرش،ـسواء ـأكرـيءـيـامخلوقاتـهو ـالعرشـوماـدونه،ـوإن عن

ـيكونـمستغنيًاـعاـدونه. ـأن ـبابـأوى أوـكرًاـيـالصفة؛ـفمن
ـالذاتـعىـغرـالذات،ـ ـتوقفـكال ـتعني: ـنفيـاحاجة،ـواحاجة وااستغناء:ـهو
واهـسبحانهـمستغٍنـأي:ـغرـمتاج،ـأي:ـإنـكالهـاـيتوقفـعىـالعرش،ـفهوـمتصفـ
بصفاتهـالكاملةـمنذـاأزلـقبلـأنـيلقـالعرش،ـومعنىـأنـالعرشـخلوق:ـأنهـمـيكنـ

ـثبتـبالكتابـوالسنة. ـثمـكان،ـوهذا موجودًا
ـالعبارة:ـ ـتلَزمناـللروعـيـرحـهذه ـالتي ـأبنـالقواعد ـأن ـاآن سأحاول

كونـالعرشـخلوقًاـبّينّاهـسابقًا،ـوذكرناـأّنـكلـماـسوىـاهـخلوق،ـأي:ـمـيكنـ
ـبالكتابـوالسنة. ـثمـُوجد،ـودللناـعىـهذا موجودًا،

إذنـكونـاهـمستغنيًاـعنـالعرش،ـأي:ـإنهـجلـشأنهـغرـمتاجـإىـالعرشـيـ
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استكالـصفةـله،ـأي:ـإذاـقلنا:ـإنـاهـمتصفـبصفة،ـواتصافهـهذهـالصفةـيتوقفـعىـ
وجودـالعرش،ـفهذاـيستلزمـأنـيكونـاهـمتاجًاـإىـالعرشـليتصفـهذهـالصفة،ـوهذاـ
ـالعرشـغرـاه،ـوهوـخلوٌقـمنـخلوقاتـاهـوتوُقفـكالـهـسبحانهـ ـباطل؛ـأن اأمر

ـيكُفْر. ـيُقلـهذا ـباطل،ـومن ـأمر عىـخلوٍقـمنـخلوقاته
فاهـسبحانهـاـيتوقفـكالهـعىـخلوقـمنـامخلوقات،ـسواءـكانـالعرشـأوـ
غره،ـولذلكـقالـاإمامـالطحاويـبعدـذلك:ـ»وهوـمستغٍنـعنـالعرشـوماـدونه«؛ـ
دفعًاـلـاـقدـيتومهـبعضـالناسـمنـأنـاهـسبحانهـمتاجـإىـالعرش،ـأوـأنهـبالعرشـ

ـالعرش. ـيكنـمتصفًاـهاـقبلـخلق يكونـيـصفةـم
وقدـّرحـاإمامـالطحاويـقبلـهذاـلنقضـهذاـامفهوم،ـحيثـقال:ـ»ليسـمنذـ

ـاسمـاخالق«. خلقـاخلقـاستفاد
:ـ ـيكنـثمـكانــ ـأي:ـم ـالقويةـعىـأنـكلـماـسوىـاهـسبحانهـخلوقــ ومنـاأدلة

ماـجاءـيـاحديثـحديثـعمرانـبنـحصن:ـ»كانـاهـومـيكنـيءـغره«.ـ
رواهـاإمامـالبخاريـومسلمـوكثرـمنـأصحابـالسنن،ـمرويـبألفاظـختلفةـ

ـاآخر. لكنهاـكلهاـمتضافرٌةـيـامعنى،ـاـُيناقضـواحدـمنها
كلهاـتدلـعىـأنـاهـسبحانهـكانـيـاأزلـوحده،ـوتتمةـاحديث:ـوكانـعرشهـ
ـاهـومـيكنـيءـمعه«ـباطاً.ـ ـالعرشـقديمـيصبحـقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»كان ـاماء.ـلوـقلنا:ـإن عى
ـالكونـاأولـيعني:ـوجودـباـ فالكونـاأولـإذنـلهـمعنىـغرـمعنىـالكونـالثاي.
ـبزمان؛ـأنـ»كان«ـهناـ ـالعرشـهوـكون ـالثايـوهوـكون ـباـتغر،ـوالكون ابتداء..ـوجود
يـقوله:ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ]هود:ـ7[ـناقصة،ـوهيـتدلـعىـتغرـوحّولـ
ـالوجودـوالثبات،ـوذلكـيـ ـالتامةـفهيـتدلـعىـمرد ـأماـ»كان« ـالناقصة. ـاأفعال كسائر
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ـأثبتتـاأدلةـ ـأهلـاللغة،ـوهذاـموافقـللعقول، ـنّصـعليهـعلاء قوله:ـ»كانـاه«.ـوهذاـما

ـأنـكلـماـسوىـاهـحادث.ـ العقلية
دليلـاحدوثـيعتمدـعىـدليلـنفيـالتسلسلـعندـأكثرـالعلاء،ـوقدـأثبتـعلاءـ
التطبيق،ـودليلـاأَسّدـ أدّلٍةـمنهاـدليلـ بِعّدِةـ التسلسلـيـاأزلـمستحيٌلـ أَنـ التوحيدـ

ـتدلـعىـهذا.ـ ـأدلة ـثانيُة ـأو واأخر،ـوعندهمـسبعٌة،
مقصدنا:ـمنـهذاـبيانـأّنـكَلـماـسوىـاهـحادثـأي:ـمـيكنـموجودًاـثمـأصبحـ

موجودًا.ـ
هذهـامقدمة،ـواآنـنرعـيـقراءةـنّصـاإمامـالطحاويـمرةـأخرىـونحاولـأنـ

نفهمـمرادهـمنه.
يوجدـكامـكثرـجدًاـكنتـأريدـأنـأقولهـولكنـعدلتـعنـذلك،ـوسنحاولـأنـ
نخترـالكاَمـيـقواعَدـمّددة،ـنحِدُدـفيهاـطريقةـفهمـأهلـالسنةـهذاـامحّل،ـونحددـ

ـاخافـبينناـوبنـغرناـيـهذا.ـ فيهاـوجه
ـالتطويل:ـ ـامسألةـماولنـعدم ـامجّسمةـيـهذه ـيقوله ـبتوضيحـخترـلِـا سنبدأ

أواً:ـحاصلـقوهم:ـإنـاهـسبحانهـخلقـالعرش،ـوهذاـالعرُشـكرٌيـهـيقعدـ
عليهـ)مكانـله(،ـواهـجالسـعىـالعرش،ـوهناكـمكانـآخر،ـيضعـاهـرجليهـ)قدميه(ـ

عليه.ـ
ـالعر.ـ ـامجسمةـوبعضـمنـينتسبـللسلفـيـهذا ـتصّور هذا

تفصيلـمقالتهم:ـيقولون:ـ»والكرُي:ـموضعـالقدمن«،ـوهوـبالنسبةـللعرشـ
كحَلقةـيـفاة))(.

))(ـاعتمدواـيـذلكـعىـفهمهمـاخاطئـآثارـمرويةـعنـبعضـالسلف،ـيـأسانيدهاـماـفيهاـمنـ
كامـاـيفىـعليهم،ـويـمدلواهاـماـاـحلـااعتادـعليهـللتريحـباـنلخصهـعنهم.
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ـيكونـماّسـًاـ ـأن ـاهـسبحانهـوتعاىـقاعٌدـعىـالعرش،ـفاـبّد ـأن ـبا ـيقولون: ثانيًا:
له،ـإذنـماـدامـماّسًاـللعرشـوالعرشـمدود،ـفاـبدـأنـيكونـاهـمدودًاـمنـحت،ـ
واآنـيـهذاـاموضعـحصلـعندهمـخاف:ـإذاـكانـاهـمنـجهةـالتحتـمدودًا،ـفاـ
بالكمـباجهاتـاأخرى؟ـبعضهمـقال:ـليسـمدودًا،ـبلـهوـمنـترـيـاأبعاد،ـوهذاـ

باطلـمطلقًا.ـ
ـمعن،ـويطلقـعليهـ ـلهـحجٌم ـأي: ـمنـميعـاجهات، ـبلـهوـمدوٌد ـقال: وابنـتيمية

ـأيضًا. ـباطل ـأيـلهـطولـوعرضـوارتفاع،ـوهذا القدر؛
هذاـامذهبـيءـيجلـاإنسانـأنـيقوله،ـنحنـمضطرونـأنـنذكرـهذاـالكامـ
ـالكامـيـكتبهم،ـويقولونـهوـقولـأهلـالسنةـواجاعة. للتوضيح؛ـأهمـيرحونـهذا
ـتكلمـيـالِثـَقلـ ـبعدـأنـأثبتـاماّسةـبنـاهـتعاىـوالعرشـوااستقرار، وابنـتيمية
أيضًا،ـثمـيقولونـبعدـذلكـكله:ـإهمـاـيتكلمونـيـذاتـاهـتعاى،ـواـيوضونـفياـمـ

ـنٌصـمنـكتابـأوـحديثـصحيح))(! يأتـبه
ـأنـااستواءـ ـاجلوس؟ـهلـوردـيـاللغة ـمعناُه نقولـهم:ـكيفـفهمتمـأنـااستواء
معناهـاجلوس؟ـهلـوردـحديثـينُصـفيهـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـعىـأنـاهـقاعٌدـعىـالعرش؟ـ
ـالعقائدـعندكم،ـفهلـ ـأنـكونـاهـيـجهةـوجالسًاـعىـالعرشـمنـأهّم ـتعتقدون ـأنكم با
ـالكتابـ ـالتيـتنزلونـعقيدتكمـهذهـفيها،ـمن ـامنزلة هناكـنٌصـقويـمائمـيـدالتهـهذه

ـتقولون؟ـ ـيدُلـعىـما ـالعقل ـأو ـاللغة ـأو ـالسنة أو
هذهـمقدمةـللروعـيـامناقشة.

وقدـبحثُتـيـاأحاديث،ـأكثرـمنـمئـتيـحديثـعنـالعرش،ـهناكـحوايـتسُعـ

))(ـاعتمدـيـذلكـأيضًاـعىـآثارـورواياتـاـتفيـإقامةـعقيدتهـامذكورةـسندًاـواـمتنًا.
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ـالعرش،ـنظرتـ ـاهـسبحانهـقاعدـأوـجالسـعى ـأن ـبالنّصــ أوـعُرـرواياتـوردـفيهاــ
ـالسندـفوجدتـأنـيـكلـسندـواِحٌدـوّضاع،ـأوـواحدـكّذاب؛ـأي:ـإّهاـكَلهاـأحاديثـ ي

ـامنهجـالعلميـأنـيعتمدـعليها. ـبالغًاـاـيليقـبواحدـحرم ـأوـضعيفةـضعفًا موضوعة
ـالتيـ ـأحاديثـموضوعة،ـوالرواية ـفيه ـأيضًا ـالقدمن، والقولـبأنـالكريـموضع
عنـابنـعباسـضعيفة،ـويوجدـروايةـصحيحٌةـعنـابنـعباسـتبنـرأيهـيـالكريـ

ـفياـبعد. سنذكرها
وكلـاأحاديثـالتيـوردـفيهاـأنـاهـسبحانهـيمّسـامخلوقات:ـآدم،ـالطن..ـ

ـالتيـيعتمدونـعليها. ـأوـضعيفةـاـيعَولـعليها،ـوهيـأساسـعقيدهم كُلهاـموضوعة
ـآخر؟ـ ـلذاته؟ـأمـهوـيٌء ـاهـمّا ـماـهوـالعرش؟ـهلـهوـكرٌيـخلقه اآنـسننظر

مدلول العرش:
سنتكلمـعىـالعرشـــباختصارـــمنـعدةـجهات))(،ـبعدـاستحضارـالقواعدـ

ـاهـاـيفتقرـإىـغره.ـ ـالتيـذكرناها،ـوهيـأن اأوى
ـاآنـعىـالعرشـمنـحيثـالقدمـواحدوث:ـ ـتكّلمنا لو

1ـ هل العرش قديم أم حادث؟ 
هوـحادث،ـأي:ـكانـومـيكنـقبلـكونه.ـ

ـنعم.ـ ـاهـسبحانهـكاماً؟ ـاهـوحَدهـومـيكنـهناكـعرش،ـهلـكان لـاـكان
ـالعرشـكااًـلذاته؟ـا. ـاهـبعدـأنـخلق ـاستفاد هل

ـالعرش؟ـا. ـأنـخلق ـبعد هلـاكتسبـصفًة

))(ـوسننقلـيـهايةـهذاـامبحثـكامًاـمفيدًاـلإمامـالرازيـعنـالعرش.
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ـاحديث. ـالعرش؟ـا،ـوذلكـبنّص ـاهـقبلـأنـيلق هلـكانـهناكـيءـمع

هلـاهـيـتلكـاحالـيـجهة؟ـا،ـواـُيتصّورـذلك.
همـيقولون:ـاهـــسبحانهـــخلقـالعرشـوصارـيـجهةـمنه،ـومعنىـاجهة:ـأنـ

ـبينهاـحّدـمعن.ـ ـأي: ـيقابلـشيئًا، هناكـشيئًا
ـيـالسابقـمـيكنـيـجهة،ـفمعنىـذلك:ـأنهـمـيكنـلهـحّد،ـ ـسبحانهــ إذاـكانـاهــ
ـتؤولـإىـامكانـ ـُبعد،ـأنـالبعدـعبارٌة ـليسـله ـمنترـيـاأبعاد؛ـأنه وليسـمعنىـذلكـأنه

ـباـزمانـواـمكان.ـ ـاهـسبحانهـموجود ـأن ـبلـمعناه: واحيز،
ـبريـمنتزعـمنـأمورـخلوقة...ـتصورـجسمـاي،ـومثلـ امكانـعبارةـعنـتصور
هذاـالتصورـاـجوزـأنـننسبهـإىـاهـسبحانه،ـبلـالذيـيقولهـأهلـالسنةـــوهوـالذيـ
ـإاـإثباتـوجودهـوإثباتـوجودـ ـإنـاهـاـيمكنـأنـنعلمـعنه ــ: ـالعقلية ـاأدلة قامتـعليه
صفاته،ـأماـحقيقةـذاتهـوصفاتهـفاـيمكنـالطمعـيـالوصولـإليهـاـيـالدنياـواـيـ

اآخرة.
2ـ العرش حدود وله هايات وأطراف:

ـإماـ ـعندهمــ ـاهـاستوىـعىـالعرش،ـومعنىـااستواءــ ـيقولون: ـامجّسمة هؤاء
ـإليه؟ـ ـإذن؟ـهلـكانـحتـالعرشـثمـصعد الصعود،ـفنقولـهم:ـفأينـكان

ـااعتاءـعليه.ـ ـأو ـاارتفاعـعىـالعرش، ـااستواء:ـهو ـأو قالوا:
تعاى:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  بناءـعىـقولهـ يرتبـعىـهذاـ
مـيكنـهناكـ قبلـاخلقـ أنهـ الرتيب،ـ تفيدـ ]اأعراف:ـ54[ـو»ثم«ـ ک ک گ﴾ـ
استواء،ـوااستواُءـكانـبعدـاخلق،ـأي:ـمـيكنـمرتفعًاـعىـالعرش،ـثمـصارـمرتفعًاـ
ـمنـعاقل،ـخاصًةـمنـيدعيـأنـمطَلقـاارتفاعـكال. ـقوٌلـاـجوزـصدوره عليه؟؟ـوهذا
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ـالصعود،ـ ـابنـالقيمـيـ»نونيته«: ـلاستواء،ـونّصـعليها ـأربعةـمعاٍن ـتيميةـذكر ابُن

ـااستقرار. ـالعلو، اارتفاع،
يريدونـبذلكـالعلوـوالصعودـواارتفاعـوااستقرارـاحسيةـامكانية،ـاـيؤلوهاـ
بمعاٍنـائقةـبكونـاهـتعاىـمنـزهًاـعنـامكانـواجسميةـواحدودـوالنـهايات،ـأهمـ
يثبتونـذلكـكله،ـبلـيعترونـميزـاهـتعاىـعنـخلوقاتـهـبحدهـوقدرهـأعظمـمنـميزهـ

عنهمـبوصفه.
فهذاـالعلوـواارتفاع،ـإماـأنـيكونـمطلـقـالعلوـواارتفاع،ـأوـارتفاعـوعلوـ
خاّصـمقيدـبالعرش،ـفإنـكانـاأولـفهوـثابتـهـتعاىـقبلـالعرشـأنـالعلوـهـتعاىـ
ثابتـلهـأزاًـوأبدًا،ـاـأعنيـالعلوـامكانـبلـالعلوـامطلقـعنـاجهةـوالتحيزـالائقـباهـ
ـالعرشـفقط،ـواـمعنىـأنـ تعاى:ـ﴿ىئ ی ی﴾ـ]البقرة:ـ255[ـدائًاـاـبعدـخلق
يرتبـإثباتهـلهـبعدـخلقـالعرش،ـوإنـكانـالثايـهوـامراد،ـأيـاارتفاعـاخاصـوالعلوـ
ـإنـكانـكااًـهـ ـبالعرش، ـامحدود ـالعلو ـالعرش،ـفنقولـهم:ـهذا ـبوجود ـامقيد اخاص،
تعاى،ـفهوـكالـمروطـوجودـبوجودـبعضـخلوقاتـاهـتعاى،ـوهذاـقولـبافتقارـاهـ
ونـ يـبعضـكااتهـعىـبعضـخلوقاته!ـوهوـقولـمرذول.ـوإنـمـَيُكـكااً،ـفِلَمـُتِرُ
عىـأنـنفيهـعنـاهـتعاىـحريفـوإنقاصـويستلزمـأنـاهـتعاىـعَدٌم؟ـونحوـذلكـمنـ

ـالتيـتلزمونـهاـخالفيكم.ـ اإلزاماتـالباطلة
ومنـالظاهرـأنـهؤاءـيقولونـإنـهذاـالعلوـامنسـوبـللعرشـهوـعلوـخاصـ
وارتفاعـخاصـحدثـهـتعاىـبعدـأنـخلقـالعرش،ـوأنـهذاـالعلوـكمـالـحادثـهـ

تعاى.ـ
ـبعِضـكااتـاهـتعاىـعىـخلوقاتـ ـبوضوحـتوُقَف ـيلزمه ـأنـمذهبهم فيتبنـلنا

ـيقول.ـ ـيعيـما ـبهـمسلم ـيقول ـينبغيـأن ـباطلـا ـأمر اه،ـوهو
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احظواـاآيةـماذاـتقول:ـ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک﴾ـ]اأعراف:ـ54[:ـالساواتـواأرضـخلوقةـبعدـالعرش،ـإذنـأثناءـاخلقـكانـ
ـإنـ ـالرتيب،ـهمـيقولون: العرشـموجودًا.ـكلمةـ﴿ک﴾ـيـ﴿ک ک ک گ﴾ـتفيد

ـبمعنىـاارتفاعـوالصعودـوالعلوـوااستقرار. ااستواء
أاـيفيدـهذاـــعىـمذهبهمـــأنـاهـحنـخلقـالساواتـواأرضـكانـحتـ
ـامذهبـ ـأنـهذا ـأرأيتمـكيفـينتجـعندنا ـيكنـعىـالعرش؟ ـأي:ـقبلـااستواءـم العرش؟

باطلـوفاسد.
وماـدامـالعرشـمدودًاـلهـهاياتـوأطراف،ـوهمـيقولون:ـإنـاهـتعاىـلهـهاياٌتـ
وحدودـأيضًا،ـفيمكنناـأنـنسأهمـاآن:ـهلـهناكـنسبةـيـالِعَظمـواحّيزـبنـاهـتعاىـ
عندكمـوبنـالعرش؟ـمنـالروريـأنـيقولواـبنسبة،ـومنـامتوقعـأنـيقولوا:ـإنـاهـ
تعاىـأعظمـــيـتصُورهمـــمنـالعرشـيـاحّدـوامكانـواحجم،ـفلوـسألناهم:ـهذاـ
الفرقـمنـاحجمـواحيزـالذيـُتسّمونهـيـأحيانـكثرةـبالقْدر؛ـخلطًاـبنـالقدرـبمعنىـ
امكانة،ـوالقدرـبمعنىـاحجم،ـفنسألكم:ـهذاـالفرقـمنـالقدر،ـهلـيمكنـأنـيزيدهـاهـ
تعاىـيـحجمـالعرش؟ـأي:ـهلـيمكنـأنـيكونـاهـقادرًاـعىـزيادةـحجمـالعرشـ
ـاهـتعاى،ـ ـبتعجيز ـأقروا ـبينهـوبنـاه؟ـإنـقالوا:ـا، بحيثـختفيـالنسبةـيـقدرهـوحجمه
ـالعرشـأكثَرـمنـ ـأيضًاـعىـزيادةـحجم ـبأنـاهـتعاىـقادر ـالقول ـفيلزمهم ـنعم، ـقالوا: وإن
ذلك،ـبحيثـيصرـالعرشـأعظمـمنـاه،ـوهذاـتريحـباإحادـإنـالتَزموه،ـيونبغيـ
أنـيقولواـبإمكانهـيـنفسهـويـقدرةـاهـتعاىـبنـاءـعىـتصورهمـالفاسد،ـوإاـلزمهمـ
اماحكُةـاللفظيةـالتيـيلجؤونـإليهاـيـهذهـاأحوال،ـكأنـيقولوا:ـإنـاهـتعاىـقادر،ـ
ولكنهـاـيفعل،ـومنـالواضح:ـأنـهذاـاجوابـالباردـاـُينجيهمـعنـامفاسدـالتيـتلَزمـ

ـاإمكانـكاٍفـيـالتشنيعـعليهم. ـفإنـمّرد ـالفاسد، مذهبهم
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العرش ي القرآن: 

سنوردـبعضـاآياتـوألفتـأنظاركمـإىـمواضعـااستشهادـفيها،ـوالرتيُبـيـ
ـالقرآن:ـ ـاآياتـبحسبـورودهاـي هذه

تعاىـيـسورةـاأعراف:ـ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  قالـ *ـ
ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱڱ ں ں  ڻ    ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ـ]54[.
مـيقلـاه:ـاستوىـعىـالعرشـجالسًاـواـقاعدًاـواـمستقرًا،ـولكنـقال:ـيغيـ
الليلـالنهار...ـأي:ـاستواءـاهـاقرنـوارتبطـبإغشاءـاهـالليَلـالنهاَر،ـوهذاـاارتباطـ

ُيْبَحثـيـكنههـوحقيقته.ـ
وقـولهـتعاى:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ـهذاـمـاـيلزمـعنـ
ااستواءـكذلك،ـوليسـماـيلزمـعنـاجلوسـوالقعودـكاـيتوهمـامجّسمة.ـأيـإنـاهـ
ـفهوـعىـ ـأيـمدبرًاـهّنـكيفـشاء، تعاىـخلقـالشمسـوالقمرـوالنجومـمسخراتـبأمره،
ـإنـاهـتعاىـخلقـالساواتـواأرضـمدبرًاـهن،ـوكذلكـخلقـالشمسـ نسقـأولـاآية،

ـبنـاخلقـواأمر.ـ ـفالعامـكله والقمرـوالنجومـمسخراتـمدَبراتـبأمره.
ـالنهار.ـ ـيغيـالليل ماـمعنىـااستواءـهنا؟ـكيفـاستوىـعىـالعرش؟

ـبنـااستواءـواإغشاء. ـالعاقة ـفهم هدفنا
لفتة لغوية:ـكلـالقواميسـتدلـعىـأنـااستواءـهو:ـمامـاليءـواعتداله.ـليسـ
ـبمعنىـالصعود،ـ ـبحرفــ ـباـتعدية ـيـحدـذاته هناكـأيـقاموسـيدلـعىـأنـااستواءــ
انضامـحرفـ الصعود،ـفهذاـيكونـمعـ بمعنىـ أنـااستواءـ قالهـبعضهمـمنـ ماـ وأماـ

ـفامجموعـيفيدـمعنىـالصعود.ـ للفعل،
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أاـتاحظونـشيئًاـمقّدرًا؟ـماـهوـالذيـاستوىـعىـالعرش؟ـالتقدير:ـجبـأنـ

ـنفسه.ـ ـااستواء ـبه ـالذيـُقّيد يكونـمنـجنسـالقيد
نقول:ـاستوىـعىـالعرشـ﴿گ﴾ـفعلـمضارع،ـوالفعلـامضارعـملة،ـواجملةـ
يـحكمـالنكرة،ـواجملـبعدـالنكراتـصفات.ـ﴿ک﴾ـملة.ـو﴿گ﴾ـملة،ـوهيـ

ـالتيـسبقتها.ـ ـللجملة مفِرةـوشارحة
ثمـقال:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ـإذن:ـااستواءـلهـعاقـةـ

بالتدبرـوالتسخر.
ولوـقلنا:ـ﴿گ﴾ـيـملـحاٍل؛ـحنـنسأل:ـكيفـاستوىـاهـعىـالعرش؟ـنقول:ـ

ـإلخ. استوىـيغي...
اـيوجدـدليٌلـيـاآيةـعىـأنـااستواءـمعناهـاجلوسـأوـالصعود،ـبلـااستواءـ

ـاإغشاءـوغره.ـ ـبه ـُأريد ـهناــ ـالتدبر،ـوالتدبرــ معناه:ـمام
ـإىـتدبرـ ـاإشارة ـالعرشـُأريدـمنه ـأنـكلـموضعـيـالقرآنـذكرـفيه وستاحظون
امخلوقات؛ـقالـاهـيـنـهايةـهذهـاآية:ـ﴿ں ں ڻ ڻ﴾:ـاخلقـالذيـذكرهـيـ

أولـاآية،ـواأمرـالذيـذكرهـيـهايةـاآية،ـومـيذكرـاجلوس،ـبلـقال:ـ﴿ں ں ڻ 
ڻ﴾ـتقريرـوتلخيصـماـذكرـيـاآية،ـأعنيـاخلقـامذكورـأواً،ـواأمرـالذيـيفيدـ

ـثانيًا. احكمـوالتدبرـامذكور
ثمـيقول:ـ﴿ڻ ۀ ۀ ہ﴾،ـوالرب:ـمعناهـامدّبر،ـوكلـاآيةـتـتحدثـ

ـالتدبر،ـواـيوجدـموضعـيـاآيةـيدلـعىـاجلوس.ـ عن
ـاهـشيئًاـ ـيدّبر ـاخلق،ـولكنـهل ـبعدـمام ـيكون ـالتدبر،ـوهذا ااستواءـمعناه:ـمام
ليسـموجودًا؟ـمستحيل!ـتدبرـاهـللمخلوقاتـكاٌلـللمخلوقاتـامدَبرة،ـوليسـكااًـهـ

مـيكنـقدـحازه.ـ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرح الكبر  842
إذاـقالـقائل:ـأمـيكنـقبلـذلكـتاّمـالتدبر؟ـنقولـله:ـقبلـمامـاخلقـمـيكنـهناكـ
ـبلـالثابتـالتعلقـالصلوحيـ ـاإهية، ـتنجيزيـللقدرة ـيكنـتعُلٌق ـم ـأي: ـتدبرـبالفعل، مام
ـتّمـخلقهـ ـدّبره،ـوما ـفكلاـخلقـاهـشيئًا ـالتدبرـبعُد، ـيقعـعليه فقط؛ـأنهـمـيكنـهناكـيء

ـبعد؛ـفالعدمـاـُيدَبر. ـتدبرـماـمـُيلق ـتدبرهـها؛ـاستحالة ـتّم للكائناتـعىـماـشاء
والتدبرـصفةـفعل،ـوصفاتـاأفعالـهيـكمـااٌتـللمفعواتـليستـكااًـ

ـتيمية. ـابن ـيقول ـبنفسهـكا ـالواحدـمترفًا ـإذاـكان ـإا للفاعل،
وبذلكـتنفكـعنهاـميعـااعراضاتـواإلزاماتـالتيـيلزمونناـها،ـونفهمـاآيةـ

ـاللغةـونظمـاآية. ـقواعد ـتقتضيه عىـما
*ـقالـتعاىـيـسورةـالتـوبة:ـ﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ ېې ې 
ېى ى ائ ائ ەئ﴾ـ]29)[،ـكـلمةـ﴿ەئ﴾ـصفـةـللعرش،ـوإذاـ

ـأعظمـمنه؟!ـ ـأاـيكون كانـاهـرّبـًاـليءـعظيم
وجاءـيـنصـاحديثـالذيـكانـيدعوـبهـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيـالكربـوالشدة:ـ»توكلتـ

ـالكريِم«))(. ـالعرِش ـالعظيِمـورُب ـالعرِش عىـاهـالذيـاـإلهـإاـهوـرُب

))(ـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـابنـعباسـريـاهـعنها،ـكتابـالدعوات،ـبابـ
بابـ﴿ڤ ڤ ڦ  التوحيد،ـ الكرب،ـ)6345-ـ6346(.ـوكتابـ الدعاءـعندـ
ڦ﴾ـ]هود:ـ7[،ـ﴿ى ائ ائ ەئ﴾ـ]التوبة:ـ29)[،ـ)7426(.ـبابـقولـاهـتعاى:ـ
﴿ې ې ې ې﴾ـ]امعارج:ـ4[،ـوقولهـجلـذكره:ـ﴿ې ې ى ى﴾ـ
]فاطر:ـ0)[ـوقالـأبوـمرة،ـعنـابنـعباس،ـبلغـأباـذرـمبعثـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـفقالـأخيه:ـاعلمـيـ
ـالكلمـ ـ»العملـالصالحـيرفع ـاخرـمنـالساءـوقالـماهد: ـيأتيه ـأنه ـالذيـيزعم ـالرجل، علمـهذا
الطيب«ـيقال:ـ﴿ۅ ۉ﴾ـ]امعارج:ـ3[:ـ»امائكةـتعرجـإىـاه«،ـ))743(.ـومسلمـيـ

»صحيحه«،ـكتابـذكرـوالدعاءـوالتوبةـوااستغفار،ـبابـدعاءـالكرب،ـ)2730(.



ـــ843 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
ـالرواياتـبأنـمهورـالرواةـلأحاديثـ وعلقـاإمامـابنـحجرـالعسقايـعىـهذه
ـبالرفع؛ـ ـنقلوها ـللعرش،ـوبعضـالرواة ـبالكرـعىـأهاـصفة ـ»الكريِم«ـو»العظيِم« نقلوا
أهمـاستقبحواـأنـيتصفـبالعظمةـالعرُش،ـفقالوا:ـاأصلـأنـيكونـاهـهوـالعظيمـ

والكريم.
ـبالكر،ـوهوـامطابقـللقرآن،ـواـ ـنقلوها ـبأنـماهرـالرواة ـرّدـهذا لكنـابنـحجر

ـبأنـيتصفـالعرشـبالعظمة))(. رر
ـالتوكل:ـإشارةـ »توكلت«:ـيـاآيةـ﴿ې ېى ى ائ ائ ەئ﴾،
ـيشرـإىـأنـ ـبقوله:ـ﴿ائ ائ ەئ﴾ـكأنه ـأشار ـأنتـتتوكلـعىـامدبر، ـالتدبر، إى
منـيكونـمدبرًاـللعرشـيكونـمدبرًاـلباقيـامخلوقات؛ـأنهـأعظمـامخلوقات،ـوأمرـ

ـقليل. ـبعد آخرـسنذكره
ـأنـ ـالسابقة،ـوهو ـللمعنىـالذيـفهمناهـمنـاآية »رب«ـهاـمدخلية..ـوهيـمناِسَبٌة

ـالتدبر.ـ ااستواء:ـمام
*ـقالـتعاىـيـسـورةـيونـس:ـ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ 
ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ    ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

کگ گ گ﴾ـ]3[.ـ
﴿ڌ﴾ـهناـعامة،ـأي:ـيدبرـأمرـكلـيءـباستوائهـعىـالعرش،ـومـيقل:ـبجلوسهـ

عىـالعرش.ـ
قال:ـ﴿ڎ ڎ ڈ     ڈ ژ ژ ڑ﴾،ـوالشفاعة:ـطلبـنوعـمنـالتدبرـمنـبعدـ

ـللعرش،ـوليسـمنـاجالسـعىـالعرش.ـ إذنـَمنـهوـمدبٌر

))(ـ»فتحـالباري«ـ)3):ـ408(.
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ـالدرجات،ـ ـالتدبر؛ـأهاـطلبـودعاءـللمغفرةـأوـإعاء ـالشفاعةـنوعـمن وقبول
واـيصحـأنـتطلبـالشفاعةـمنـهوـليسـبمدّبرـللمخلوقات،ـوامدبرـللمخلوقاتـهوـ

ـامستويـعىـالعرشـبتدبره. ـللعرش،ـوهو امدبر
﴿ڎ ڎ ڈ       ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک کگ گ گ﴾.ـ
ـلوجوبـ ـفالتدبرـعلة ـيدبركمـويديرـشؤونكمـجبـعليكمـعبادته، ـامدبر؛ـأنه الرّبـهو

ـلكم. ـنقوله ـأاـتعقلونـما ـأي: العبادة.ـ﴿گ گ﴾:
*ـقالـتعاىـيـسورةـالرعد:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ 

ڇ ڇ﴾ـ]2[.

قولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾،ـأي:ـبغرـعمد؛ـكمـاـتروها،ـ
ـالعمد.ـ ـانتفاء ـبغرـعمد،ـوبناءـعىـهذاـفاـيلزم ـتروها أو:

چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ـوردـذكرـالعرش،ـووردـفيهـالتدبر.

*ـيـسورةـاإراء:ـ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ * 
ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ـ]42-43[.ـ

ـأنـحلواـمَلهـيـالتدبرـاـيـ ـيريدون ـإىـذيـالعرشـسبياً؟ـهم ـابتغائهم ماـفائدة
ـاخائقـكلها. ـالذيـيدبر ـاحق،ـهو ـاإله ـالعرشـهو اجلوس؛ـأنـمدّبر

ـوليسـ ـمالكـالعرش، ـدونه، ـمدّبرـالعرشـوما ﴿ڎ ڈ﴾:ـصاحِبـالعرش،ـأي:
اجالسـعىـالعرش.



ـــ845 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
*ـويـسورةـطه:ـ﴿ڄ * ڃ ڃ ڃ چ چ * چ ڇ ڇ ڇ * 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ * ڈ ژ ژ ڑ * ک ک ک ک گ گ 
* ڻ ۀ ۀ ہ  * ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ہہ ہ ھ ھ﴾ـ])-8[.ـ﴿ہ﴾ـفيهاـمعنىـاملكـوالتدبر،ـواملكـوالتدبرـإناـ
ثبتـلصاحبـالعرش،ـوهوـالرمن،ـوالرمةـهيـفعل،ـفاهـتعاىـاستوىـعىـالعرشـ

ـالقائلون.ـ ـيقول بتدبرهـورمته،ـاـبذاته؛ـكا
ـتعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڦ...ـڃ...﴾،ـوقوله:ـ ـلقوله ـاآيةـمسـاوية فـتصرـهذه
﴿...ڤ ڤ  ڦـگ گ...﴾...ـإلخ،ـهناـاستوىـالرمن،ـأي:ـاهـتعـاىـمنـ
جهةـكونهـرمانًا،ـوالرمةـفيهاـإنعامـوتدبرـكاـهوـواضح،ـوقدـوردـيـاآياتـقبُل:ـ
﴿ڃ﴾ـو﴿گ﴾ـو﴿ں﴾،ـفكلهاـإذنـمنـنفسـاجنس،ـوليسـفيهاـيءـيشرـإىـ

ـامجسمة.ـ ـيدعيـهؤاء القعودـواجلوس؛ـكا
ـاأنبياء:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ * ۋ ۅ ۅ ۉ  *ـيـسورة
ۈئ   * ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ   * ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ 
ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب 

جتحت خت مت﴾ـ])24-2[.
ـاأمر.ـ ـالتدبرـواختال ـيؤديـإىـزوال ـاآهة ـالتدبر،ـوتعُدد الفسادـفيهـزوال

وأنتـترىـأنـاهـتعاىـينّزهـنفسه،ـمنـحيثـإنهـربـالعرش،ـأي:ـمدبرـالعرش،ـ
وليسـاجالسـعىـالعرش.ـ

*ـيـسورةـامؤمنون:ـ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ * ۈ 
ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ * ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى * ائ 
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ەئەئ وئ وئ ۇئ * ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
پ   * ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   * حب  جب  يئ  مئىئ  حئ   * ی  ی 
ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]84-)9[.ـ
احظـكيفـقال:ـ﴿ۉ ې...﴾،ـأي:ـَمنـُمَدِبُر..؟ـفليستـالعاقةـإذنـبنـاهـ
ـللعرش،ـمنـحيثـماـ ـاهـسبحانهـوتعاىـمدِبر ـتدبر، ـبلـعاقة والعرشـعاقَةـجلوس،

ـامخلوقات.ـ ـلسائر ـللعرشـفهوـمدبر هوـمدبر
﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴾:ـتنصيٌصـوتأكيدـعىـنفسـامعنى،ـأي:ـهوـ

امالكـلكلـيء.
جب  يئ  مئىئ  حئ  ی*  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ﴿ېئ 
حب﴾ـأي:ـبعدـهذاـالكامـماذاـخالفونـإنـكنتمـمقتنعنـبه؟ـكيفـتعبدونـغرـ

اه؟ـ
ـالعرشـالعظيم،ـويرّتبـعىـ ـبلـهوـرّب ـأنهـسبحانهـجالٌس، ومـيكنـملـالكام

ـللعرش،ـوليسـجالسًا.ـ ـأنهـمدبر ـالعرشـالعظيم: كونهـرّب
واـيوجدـنصـيـالقرآنـيدلـعىـأنهـجالسـعىـالعرش،ـبلـالعاقةـبنـاهـ

والعرشـهيـالتدبرـوليسـاجلوس.
 * امؤمنونـ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  سورةـ يـ *ـ
ى  ى  ې  ې  ې   * ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴾ـ]5))-7))[.
ـاستلزمـعليهـوجوبـالطاعةـلهـ احظـأنهـذكرـلفظـ﴿ۅ﴾ـومـيقل:ـجالس،ـبل



ـــ847 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
ـاهـتعاىـإهًاـآخرـفاـ ـاآهةـغره،ـفمنـيدعوـمع ـالتدبرـبهـجلـشأنه،ـوانعدام وانحصار

برهانـلهـعليه.
و﴿ۉ﴾ـهوـالذيـيصـدرـعنهـالفضلـوالنعمةـبدونـمقابلـواـسبقـ
وجوب،ـوهذهـصفةـللعرش،ـواهـهوـربـالعرش،ـفاأوىـبالكرمـهوـاه،ـولكنـإذاـ

ـاهـكريًا؟ ـالعرشـمربوبًاـهـومدَبرًاـه،ـأفاـيكون كان
*ـويـسورةـالفرقانـ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   * ڄ  ڄ  ڦ 

ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ـ]59-58[.
:ـهيـ ـكاـعلمناــ ـإىـاهـتعاىـمنـحيثـكونهـرمانًا،ـوالرمةــ نسبـااستواءـهنا

ـبالنِعمـوالرزق. صفةـهـتعاىـمنـحيثـكونهـفاعاً،ـمتفضاًـعىـعباده
واآيةـالتيـقبلهاـتناسبـامعنىـالذيـنقولـبه،ـوهوـكونـاهـتعاىـخبرًاـبذنوبـ
عباده،ـوعالِـًاـباـيفعلون،ـثمـيطلبـاهـتعاىـمنـالناسـأنـيتوكلواـعىـاهـتعاى،ـفإنهـ
هوـالذيـخلقـالساواتـالسبع،ـواستوىـعىـالعرش،ـأي:ـتّمـلهـتدبيـرهـبعدـخلقهـ
الساواتـواأرض،ـومـيذكرـاهـتعاىـأنهـجالٌسـعىـالعرش؛ـكمـاـيّدعيـامجسمةـ

ـتدبٍر،ـاـجلوٍس. ـنسبُة ـالعرشـإليه ـبلـنسبُة وامشبهة،
*ـويـسورةـالنملـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ * ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ * ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ * ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ـ]26-23[.
ـله؛ـأنهـهوـربـالعرشـالعظيم،ـ ـاهـتعاىـالناسـأنـيسجدوا ـاآياتـأمر ويـهذه
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ـباـهوـكامنـيـالساواتـواأرض،ـ ـاهـتعاىـعالِـٌم ـإىـأن ولذلكـسبقـذكُرـذلكـالتنبيه
ـفهوـ ـبابـالتدبرــ ـأي: ـالبابــ ـيعلنون،ـومنـهذا ـالناسـيـأنفسهمـوما ـُيُر ـبا ـالعام وهو

ـأي:ـمدبرهـاـاجالسـعليه.ـ ـبأنهـربـالعرشـالعظيم، يصفـنفسه
*ـويـسورةـالسجدةـ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ﴾ـ]4[.
ـفهيـتربطـخلقـاهـتعاىـللسمواتـ ـبمعناها، ـأخرىـشبيهة ـآية ـذكُر ـمَر ـاآية وهذه
ـتدبرـاـكونـ ـفكوُنهـعىـالعرشـإذنـهوـكوُن ـبكونهـعىـالعرش، واأرضـوتدبَرهـها،
جلوس،ـوقعود؛ـكاـيتوهمـامجسمة،ـولذلكـفهوـــمنـحيثـهوـمستٍوـعىـالعرشـــ

ـإاـهو.ـ ـالناسـبأنـاـيتخذواـشفيعًاـواـوليًا يأمر
غافر:ـ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  *ـويـسورةـ
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ   * ے 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

ائ ائ﴾ـ]7-6[.
ـالعرش،ـفهؤاءـيستغفرونـللذينـآمنواـوالذينـ ـالذينـحملون ـامائكَة هناـيذكر
ـفهيـإذنـ ـيستغفرونـمنـاهـتعاىـللذينـآمنوا، ـللعرشــ ـــأهمـملة تابوا،ـواحظـأهم

ـاجالسـعليه.ـ ـامدبرـلأمور،ـوليسـهو ـالعرشـهو ـإىـأنـصاحَب إشارة
*ـويـسورةـغافرـأيضًاـ﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى ى ائ ائ﴾ـ]5)[.
﴿ۋ ۋ﴾،ـأي:ـصاحبـالعرش،ـأي:ـمنـيملكـالعرشـوماـيستـلزمهـ
وماـحتويـعليه،ـفـ﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾ـيأمرـوينـهى،ـوُينـذرـالناسـقبلـ



ـــ849 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
بعثهم،ـفإذنـذوـالعرشـهوـامدّبر،ـوليسـاجالسـعليه،ـفنسبةـالعرشـإليهـنسبُةـالتدبرـ

والترف،ـاـاجلوِسـوالقعود.ـ
گ  گ   * گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  الزخـرفـ﴿ژ  سـورةـ ويـ *ـ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ـ])82-8[.

ويـهذهـاآيةـوصفـاهـتعاىـبأنهـرُبـالعرش،ـوالرُب:ـهوـامدبر،ـوامترف،ـ
ـالعرشـ ـفنسبُة ـإىـأنهـجالٌسـعىـالعرش، ـإشارة ـالعامن،ـوليسـفيها ـأنهـرُب وامالك،ـكا
إىـاهـتعاىـكنسبةـالساواتـواأرضـإليهـعّزـاسمه،ـوهذهـالنسبةـهيـامربوبيةـمنـ

جانبـالساواتـواأرض،ـوالربوبيةـوالتدبرـالثابتنـهـتعاى.
ـاحديدـ﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې * ې ې ى  *ـويـسورة
ىائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ * ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی 
ی * ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ * ڃ 

چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ـ])-5[.

يـهذهـاآيةـتـمتـنسبةـااستواءـعىـالعرش،ـوتقيـيُدـهذاـااستواءـبالعلم،ـ
فقال:ـ﴿پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ...﴾ـومـيقل:ـاستوىـعىـالعرضـجلسـأوـقاعدًا،ـبلـ
ـإماـهيـالتدبُرـ ـالتيـتأيـبعدـااستواء، ـالقيود ـالعلُمـوالتدبر،ـواحظـأن ااستواُءـحالته
ـيدورـعىـ ـأوـمنـروطـالتدبر؛ـكالعلم،ـفاأمرـكُله أوـمنـجزئياتـالتدبر؛ـكاإغشاء،
ـالقعود؛ـكاـ ـالتدبرـإى ـنجدـقرينةـواحدةـترفـأذهانناـعن التدبرـاـعىـاجلوس،ـوم
ـامجسمة،ـفضاًـعنـأنـنفسـكلمةـ»ااستواء«ـاـتعنيـاجلوس؛ـكاـيزعمـهؤاءـ يقول

امشبهة.ـ
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*ـويـسورةـالتكويرـ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ * ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ـ]9)-20[.
ويـهذهـاآياتـيصفـاهـتعاىـسيدناـجريلـبأنهـرسولـكريم،ـوأنهـذوـقوة،ـ
وأنـمنزلتهـمكينةـعاليةـعندـ﴿ڻ ڻ﴾،ـأي:ـصاحبـالعرش،ـومالكـالعرش،ـواـ
نوعـ تعنيـ اإضافةـ فمجردـ التدبر،ـ الدالةـواضحٌةـعىـ بلـ اجلوسـ إىـ فيهاـ إشارةـ
اختصاصـلهـمنشأ،ـواـيليقـأنـيكونـامنشأـاجلوس،ـكاـيقرحـامجسمة،ـبلـالتدبرـ
ـباـسبقـمنـاآيات. ـبااستعانة ـالقرآن،ـويزدادـذلكـظهورًا واحكمـواملكـكاـهوـظاهر
*ـويـسورةـالروجـ﴿ۀ ۀ ہ ہ * ہ ھ ھ ھ * ے ے ۓ * ڭ 

ڭ ڭ * ۇ ۇ ۆ﴾ـ]2)-6)[.ـ

ـأيـامستحقـلكالـصفاتـالعلو.ـ وامجيدـهناـصفةـه:
وليتأملـالقارئـالعاقلـيـهذهـاآية،ـالتيـربطتـبراحٍةـبنـكونـاهـتعاىـذاـ
ـ ـترـمطلقًاــ ـبلـم ـتربطـمطلقًاــ ـيريد،ـوم ـلِـا العرشـوصاحَبهـومالكه،ـوبنـكونهـفعااً

ـابنـتيميةـوأصحابه.ـ ـيتوهم إىـاجلوسـوالقعود؛ـكا
وإنـمقّدماتـهذهـاآيةـكلهاـتدُلـعىـالتدبرـكالبطشـواإبداءـواإعادةـوامغفرة،ـ

ـالفعالية،ـوهيـالفَعال. ـبلـغاية ـتدلـعىـالفعل، وخامتها
تعاىـكالكريـ بالنسبةـهـ العرشـ امجسمةـمنـكونـ يتومهـ ماـ ــ إذنـ ــ فبطلـ
ـالتدبر،ـكنسبةـ ـالعرشـإىـاهـتعاىـهيـنسبُة ـأوـكالرير،ـوثبتـأنـنسبة ـللملك، بالنسبة

ـامخلوقاتـإليهـجلـشأنه.ـ العامـوسائر
فكلـاآياتـــعىـاإطاقـــالتيـفيهاـذكرـالعرشـفيهاـذكرـالتدبر،ـبلـإنناـ

ـامدّبر. ـبنـالعرشـوبنـالتدبر،ـفصاحبـالعرشـهو ـإدراكـوجودـعاقٍة نستطيع
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العرش ي السنة امَرفة:

فة،ـوذلكـماـوردـيـصفاته. ـاُمَرَ ـالعرشـيـالسنة ـنبذةـعنـذكر سنورد
ـالعرشـلهـحولـأيـأطرافـوأنهـمدودـمنها:ـوأنـامائكةـحوله،ـ ـأن وردـيـالسنة

وجاءـيـالقرآنـالكريمـقولهـتعاى:ـ﴿ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى ائ ائ﴾ـ]غافر:ـ7[،ـوقالـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ 
]الزمر:ـ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ﴾ـ

75[،ـأيـمنـكلـجانبـمنه.ـ
ـالنـووي:ـ»قولهـعـزـوجل:ـ﴿ٻ ٻ ٻ پ﴾ـأيـمدقيـنـ ـاإمام قال

ميطنـبهـمطيفنـبجوانبه))(«.
روىـابنـماجهـعنـالنُْعَاِنـبنـَبِشٍرـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـإَنـِمَاـَتْذُكُروَنـمنـ
َجَاِلـاهـالَتْسبِيَحـوالَتْهِليَلـوالَتْحِميَدـَينَْعطِْفَنـَحْوَلـاْلَعْرِشـَهَُنـَدِوٌيـكَدِوِيـالنَْحِلـ

ـبِه)2(.ـ ـبَصاِحبَِهاـأَماـُحُِبـأحدكمـأْنـَيُكوَنـلهـأوـاـَيَزاَلـلهـمنـُيَذِكُر ُتَذِكُر
ـمنـ ـامَتَحاُبوَنـيـاهـعىـَكَراِيَ ـالنَبِِيـملسو هيلع هللا ىلصـقال: ـأُيوَبـَعن وروىـالطرايـعنـأي
ـإذنـالعرشـمدوٌدـمنـميطهـوجوانبه،ـوقدـحّضـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ ـاْلَعْرِش)3(، َياُقوٍتـَحْوَل
امؤمننـأنـيسألواـاهـالفردوَس،ـوالفردوسـأعىـماـيـاجنة،ـومنهـتنبعـأهارـاجنة،ـ

وفوقـالفردوسـيأيـالعرش)4(،ـإذنـالعرشـمدودـمنـجهةـالتحت.

ـأبوـزكرياـمييـالدينـحيىـبنـرفـالنوويـ)ت:ـ676هـ(،ـص32. ))(ـ»رحـاأربعنـالنووية«،
)2(ـأخرجهـيـ»سننه«،ـكتابـاأدب،ـبابـفضلـالتسبيح.ـ

)3(ـأخرجهـالطرايـيـ»امعجمـالكبر«،ـ)3973(،ـ)4:ـ50)(.
)4(ـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـكتابـاجهادـوالسر،ـ=
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الذيـ الكتابـ التحت،ـوفوقـهـ العـرشـمدودـمنـاجوانب،ـومنـ فـتبنـأنـ
كتبـاهـفيهـعىـنفسهـالرمةـ)اللوحـامحفوظ())(،ـجزءـمنـهذاـالكتاب،ـهوـخواتيمـ
البقرةـُأخذتـمنـكنزـمنـحتـالعرش)2(،ـوعندماـتكونـالصعقةـيقولـالرسولـملسو هيلع هللا ىلص:ـ

ـالعرش«)3(. ـبقائمةـمنـقوائم ـبأخيـموسىـآخذ »أقومـفأنظر،ـفإذا
ـاجهات. ـالعرشـمدودـمنـميع إذن

ـيقال:ـهذهـسبييـوهذاـسبيي،ـ)2790(.ـوكتابـالتوحيد،ـ بابـدرجاتـامجاهدينـيـسبيلـاه، ــ=
]التوبة:ـ29)[،ـ ]هود:ـ7[،ـ﴿ى ائ ائ ەئ﴾ـ بابـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ
)7423(.ـولفظه:ـ»منـآمنـباهـوبرسوله،ـوأقامـالصاة،ـوصامـرمضانـكانـحقًاـعىـاهـ
ـأفاـ ـياـرسولـاه، ـفقالوا: ـفيها«، ـالتيـولد ـاجنة،ـجاهدـيـسبيلـاهـأوـجلسـيـأرضه ـيدخله أن
ـبنـالدرجتنـ ـاهـللمجاهدينـيـسبيلـاه،ـما ـأعدها نبرـالناس؟ـقال:ـ»إنـيـاجنةـمئةـدرجة،
كمـاـبنـالسمـاءـواأرض،ـفإذاـسألتمـاه،ـفاسألوهـالفردوس،ـفإنهـأوسطـاجنةـوأعىـاجنةـ

ــأراهـــفوقهـعرشـالرمن،ـومنهـتفجرـأهارـاجنة«.
ـبابـماـ ـالخلق، ـاللهـعنه،ـكتابـبدء ـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأبيـهريرةـرضي ـأخرجه )((
جاءـفيـقولـاللهـتعالى:ـ﴿ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ـ]لقمان:ـ27[،ـ
ـالعرشـإنـرحمتيـغلبتـ ـبلفظ:ـ»لماـقضىـاهـالخلقـكتبـفيـكتابهـفهوـعندهـفوق ،)3(94(
غضبي«،ـومسلمـفيـ»صحيحه«ـكتابـالتوبة،ـبابـفيـسعةـرحمةـاللهـتعالىـوأنهاـسبقتـ

غضبه،ـ)4)(.
ـبلفظ:ـ»أعطيتـخواتيمـ ـأمدـيـ»مسنده«ـمنـحديثـأبيـذّرـرضيـاللهـعنهـ)344)2(، ـأخرجه )2(

ـنبيـقبلي«. ـبيتـكنزـمنـتحتـالعرش،ـلمـيعطهن ـالبقرةـمن سورة
ـكتابـاخصومات،ـ ـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأيـسعيدـاخدريـريـاهـعنه، ـأخرجه )3(
بابـماـيذكرـيـاأشخاصـواخصومةـبنـامسلمـواليهود،ـ)2)24(.ـوكتابـتفسرـالقرآن،ـ

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  بابـ﴿ے 
ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾ـ]اأعراف:ـ43)[،ـ)4638(.
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ويـحديثـالشفاعةـالثابتـعندماـيذهبـالناسـإىـسيدناـآدمـثمـإبراهيمـثمـ
موسى...ـإىـأنـيصلواـسيدناـممدًا،ـقال:ـ»فأذهبـفأسجدـحتـالعرش،ـفيفتحـعّيـ

بمحامد«))(.
ـاجهات. ـالعرشـموجودـيـمكانـولهـحيزـمعّن،ـولهـحدودـمنـميع إذن

قالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:ـ»قولهـ»باب:ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ
﴿ى ائ ائ ەئ﴾«ـكذاـذكرـقطعتنـمنـآيتن،ـوتلّطفـيـذكرـالثانيةـعقبـ
اأوىـلرّدـمنـتوَهمـمنـقولهـيـاحديث:ـ»كان اه وم يكن يء قبله، وكان عرشه عى 
اماء: أن العرش م يزل مع اه تعاى، وهو مذهب باطل،ـوكذاـمنـزعمـمنـالفاسفةـأنـ

ـالصانع. ـاخالُق العرشـهو
ورباـمسكـبعضهمـــوهوـأبوـإسحاقـاهرويـــباـأخرجهـمنـطريقـسفيانـ
ــ:ـعنـماهد:ـعنـابنـعباسـقال:ـ ـالُرمايـبالراءـوالتشديد ـــهو ـأبوـهشام الثوري:ـحدثنا

ـالقلم. ـاه ـاهـكانـعىـعرشهـقبلـأنـيلقـشيئًا،ـفأولـماـخلق إن
وهذهـاأوليةـممولةـعىـخلقـالسمـاواتـواأرضـوماـفيهمـا؛ـفقدـأخرجـ

عبدـالرزاقـيـ»تفسره«ـعنـمعمر:ـعنـقتادةـيـقولهـتعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڦ 
ـياقوتةـمراء. ـالساء،ـوعرشهـمن ـبدءـخلقهـقبلـأنـيلق ڦ﴾ـقال:ـهذا

فأردفـامصنفـبقوله:ـ﴿ائ ائ ەئ﴾ـإشارًةـإىـأنـالعرشـمربوٌب،ـ
وكُلـمربوبـخلوق،ـوختمـالبابـباحديثـالذيـفيه:ـ»فإذاـأناـبموسىـآخذـبقائمةـمنـ
قوائمـالعرش«؛ـفإنـيـإثباتـالقوائمـللعرشـدالٌةـعىـأنهـجسٌمـمرّكبـلهـأبعاٌضـ

ـامؤلفـمدثـخلوق.ـ وأجزاٌء،ـواجسم
))(ـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـكتابـأحاديثـاأنبياء،ـ
ـاهـتعاى:ـ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ـ]نوح:ـ)[ــ بابـقول

إىـآخرـالسورة،ـ)3340،ـو62)3(.ـدونـلفظ:ـ»فيفتحـعيـبمحامد«.
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ـالتفسرـعىـأنـالعرشـ ـاتفقتـأقاويلـهذا وقالـالبيهقيـيـ»اأساءـوالصفات«:
ـوالطواِفـبه؛ـ ـوأنهـجسٌمـخلقهـاه،ـوأمرـمائكتهـبحمله،ـوتعّبدهمـبتعظيمه، هوـالرير،

ـبالطوافـبه،ـواستقبالهـيـالصاة.ـ ـآدم ـبني كاـخلقـيـاأرضـبيتًاـوأمر
ويـاآياتـــأي:ـالتيـذكرهاـــواأحاديثـواآثارـدالٌةـعىـصحةـماـذهبواـ

ـاهـ))(. إليه«.
قلناـمنـقبل:ـإنـالعرشـلهـبدايٌةـيـالزمان،ـفهوـخلوق،ـويوجدـيـاأحاديثـ
ـالدعاءـحتـ ـإذنـمستقُر ـالساءـحتىـيصلـإىـمٍلـحتـالعرش)2(، ـإى ـيصعد ـالدعاء أن

العرش.
والقرآنـملهـيـاللوحـامحفوظ،ـوامائكةـعندماـيسمعونـأوامَرـاه،ـوأولـَمنـ

ـإىـالعرش. ـاأقرُب ـامائكة يسمعـهم
ـبنـيديهـحتىـيقربـ ووردتـأحاديثـبأنـالقاتلـيذهبـمعـامقتولـحاماًـرأسه

ـالعرش)3(. ـفتكونـامحاكمةـعند ـقتلني؛ منـالعرشـويقول:ـهذا
))(ـ»فتحـالباري«ـ)3):ـ405(.

)2(ـأخرجهـابنـأيـشيبةـيـ»مصنفه«ـمنـحديثـأيـسعيدـاخدريـريـاهـعنه،ـكتابـالدعاء،ـ
بابـماـيدعوـبهـالرجلـويقولـإذاـفرغـمنـوضوئه،ـ)3)305(.ـوعبدـالرزاقـيـ»مصنفه«،ـ
ـاليومـ ـالكرى«،ـكتابـعمل ـامقطوع،ـ)730(.ـوالنسائيـيـ»السنن ـبابـوضوء كتابـالطهارة،
والليلة،ـبابـماـيقولـإذاـفرغـمنـوضوئه،ـ))983(.ـولفظه:ـ»منـتوضأـففرغـمنـوضوئهـ
ثمـقال:ـسبحانكـاللهمـوبحمدك،ـأشهدـأنـاـإلهـإاـأنت،ـأستغفركـوأتوبـإليك،ـطبعـاهـ

عليهاـبطابع،ـثمـرفعتـحتـالعرشـفلمـتكرـإىـيومـالقيامة«.
)3(ـأخرجهـالرمذيـيـ»سننه«ـمنـحديثـابنـعباسـريـاهـعنها،ـكتابـتفسرـالقرآن،ـسورةـ
ـاحديثـعنـعمروـ النساء،ـ)3029(.ـوقال:ـهذاـحديثـحسنـغريبـوقدـروىـبعضهمـهذا
ـناصيتهـورأسهـ ـالقيامة ـامقتولـبالقاتلـيوم ـيرفعه.ـولفظه:ـجيء ابنـدينارـعنـابنـعباسـنحوهـوم

بيدهـوأوداجهـتشخبـدمًاـيقولـياـربـهذاـقتلنيـحتىـيدنيهـمنـالعرش.
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جلياتـالنعم،ـومُلـجلياتـاإرادةـوالقدرةـاإلـهية،ـهيـالعرش؛ـفالتدبيـرـ
للمخلوقاتـكِلهاـيبدأـمنـالعرش،ـفالعرشـأعظمـامخلوقات،ـويظهرـأنـثَمةـارتباطًاـ
بنـتدبرـالعرشـوتدبرـسائرـامخلوقات،ـفاستواءـاهـسبحانهـعىـعرشهـمعناه:ـمامـ

ـامخلوقات. ـالتدبرـلسائر ـيتُمـمام ـالذيـمعه ـللعرش، تدبره
ـالتيـتسأل:ـماـفائدةـ وهذاـتنفكـكلـاإشكااتـالتيـقدـتِردـعىـبعضـاأذهان
ذكرـ﴿ک ک ک گ﴾؛ـواجوابـالواضحـبعدـذلكـكله:ـأَنـالعرشـهوـمُلـ

جّلياتـاأوامرـواإراداتـوالتدبراتـاإهية.
احظواـكيفـأنـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـيـاإراءـوامعراجـظّلـيصعدـمعـجريلـإىـحّدـ
معن،ـثمـقال:ـإنهـاـيسمحـلهـأنـيصعدـأكثرـمنـهذا))(،ـوقدـاختلفـالعلاُءـيـأّنـ

جريلـهلـوصلـإىـالعرش،ـأوـإىـملـآخر؟)2(.
ـالعرش،ـ ـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـمنـعند ـالتريعيةـصدرتـإى ـاأحوالـواأوامر عىـكٍل؛

ـبالصاة،ـوغرـذلك. وهيـاأمُر
ـكثرةـأخرىـتؤّكدـماـنشرـإليه،ـولكنـنقترـعىـهذا؛ـللفتـاأنظارـ ويوجدـأموٌر
ـذهُنـ ـينرفـبه ـفيهاـمنـالبيانـما ـذكُرهـيـاآياتـواأحاديث،ـوورد إىـأنـالعرشـورد
القارئـعنـأنـالعرشـإناـهوـليجلسـعليهـالرّب،ـبلـوردـذكرـالعرش؛ـمناسبتهـلتدبرـ

اخلق.

))(ـأخرجـحديثـاإراءـوامعراجـمطوًا،ـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأنسـريـاهـ
)7)75،ـ 64)[،ـ ]النساء:ـ چ﴾ـ چ  چ  قوله:ـ﴿ڃ  بابـ التـوحيد،ـ كتابـ عنه،ـ
و7079(.ـومسلمـيـ»صحيحه«،ـكتابـاإيان،ـبابـاإراءـبرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـإىـالساوات،ـ

وفرضـالصلوات،ـ)62)(.
)2(ـ»السراجـالمنيرـفيـاإعانة«ـ)2:ـ278(،ـو»التحريرـوالتنوير«ـ)23:ـ)9)(.
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ذكر كام اإمام الرازي ي تفسر ااستواء: 

ـامهمـيـعلمـ ـاموضع ـتفسرهـهذا ـالرازيـيـأثناء ـاإمام ـأغلبـماـذكره سأوردـهنا
الوحيد،ـليستفيدـمنهـطالبـالعلم،ـويقربـعىـالباحثـبلوغه،ـوهوـيـغايةـالتناسبـ
أنـيوضعـهنا،ـوليسـهذاـمنـبابـالتطويلـباـفائدة،ـبلـللحرصـعىـجلبـالفوائد،ـ

واقتناصـالغنائمـومعهاـيـملـواحد.ـ
بنـاإمامـالرازيـاأدلةـالعقليةـالكافيةـعىـأنـااستـواءـيستحيلـأنـيكونـ
ثابتًاـهـتعاىـعىـالنحوـالثابتـلأجسام،ـأوـبحدـوجهةـوحيزـكاـيقولـبهـامجسمةـ
ـبعدـذلكـأدلةـسمعية،ـوسنوردهاـ ـالنوعـمنـاأدلة،ـوذكر ـمنـهتمـهذا ـفلينظرها امشبهة،
هناـلنفاستها،ـمعـحضناـللقارئـعىـأنـيعودـماـذكرهـاإمامـالرازيـيـاأدلةـالعقلية،ـ
ففيهاـفوائدـعظيمة.ـثمـقالـاإمامـالرازيـيـ»التفسرـالكبر«ـ)4):ـ92(ـيـتفسرـآيةـ

ااستـواءـيـسورةـاأعرافـوهيـقـولهـتعاى:ـ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ـ]اأعراف:ـ54[.
ـفكثرة: ـالدائلـالسمعية »أما

]اإخاص:ـ)[ـفوصفهـبكونـهـأحدًاـ أوها:ـقولهـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ـ
واأحدـمبالغةـيـكونهـواحدًا.ـوالذيـيمتىءـمنهـالعرشـويفضلـعنـالعرشـيكونـ
مركبًاـمنـأجزاءـكثرةـجدًاـفوقـأجزاءـالعرش،ـوذلكـينايـكونهـأحدًاـورأيتـماعةـ
منـالكراميةـعندـهذاـاإلزامـيقولونـأنهـتعاىـذاتـواحدة،ـومعـكوهاـواحدةـحصلتـ
يـكلـهذهـاأحيازـدفعةـواحدة.ـقالوا:ـفأجلـأنهـحصلـدفعةـواحدةـيـميعـاأحيازـ
امتأـالعرشـمنه.ـفقلتـحاصلـهذاـالكامـيرجعـإىـأنهـجوزـحصولـالذاتـالشاغلةـ
ـبفسادـذلكـمنـ ـالعلم ـاتفقواـعىـأن للحيزـواجهةـيـأحيازـكثرةـدفعةـواحدة،ـوالعقاء



ـــ857 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
أجلـالعلومـلرورية،ـوأيضًاـفإنـجوزتمـذلكـفلمـاـجوزونـأنـيقال:ـإنـميعـالعامـ
منـالعرشـإىـماـحتـالثرىـجوهرـواحدـوموجودـواحدـإاـأنـذلكـاجزءـالذيـاـ
يتجزأـحصلـيـملةـهذهـاأحياز،ـفيظنـأهاـأشياءـكثرة،ـومعلومـأنـمنـجوزه،ـفقدـ

التزمـمنكرًاـمنـالقولـعظيًا.ـ
فإنـقالوا:ـإناـعرفناـهاهناـحصولـالتغايرـبنـهذهـالذواتـأنـبعضهاـيفنىـمعـ
بقاءـالباقي.ـوذلكـيوجبـالتغاير،ـوأيضًاـفنرىـبعضهاـمتحركًا،ـوبعضهاـساكنًاـوامتحركـ
ـالفرق،ـ ـفظهر ـامعايـغرـحاصلةـيـذاتـاه، ـبالتغاير،ـوهذه ـفوجبـالقول غرـالساكن،
فنقول:ـأماـقولكـبأناـنشاهدـأنـهذاـاجزءـيبقىـمعـأنهـيفنىـذلكـاجزءـاآخر،ـوذلكـ
يوجبـالتغاير.ـفنقول:ـاـنسلمـأنهـفنيـيءـمنـاأجزاءـبلـنقولـمـاـجوزـأنـيقالـأنـ
ميعـأجزاءـالعامـجزءـواحدـفقط؟ـثمـإنهـحصلـهاهناـوهناك،ـوأيضًاـحصلـموصوفًاـ
بالسوادـوالبياضـوميعـاألوانـوالطعوم،ـفالذيـيفنىـإناـهوـحصولهـهناك،ـفأماـأنـ
ـنرىـبعضـاأجسامـمتحركًاـوبعضهاـ ـفنيـيـنفسه،ـفهذاـغرـمسلم،ـوأماـقوله: ـإنه يقال
ـبأنـ ـإذاـحكمنا ـفنقول: ساكـنًا،ـوذلكـيوجبـالتـغاير،ـأنـاحركةـوالسكونـاـجتمعان.
احركةـوالسكونـاـجتمعانـاعتقادناـأنـاجسمـالواحدـاـحصلـدفعةـواحدةـيـحيزين،ـ
ـامتحركـغرـالساكن.ـوأماـ ـأن ـامتحركـليسـهناـقضينا ـالساكنـبقيـهنا،ـوأن ـأن فإذاـرأينا
ـالذاتـ ـالذاتـالواحدةـحاصلةـيـحيزينـدفعةـواحدة،ـليمتنعـكون بتقديرـأنـجوزـكون
الواحدةـمتحركةـساكنةـمعًا،ـأنـأقىـماـيـالبابـأنـبسببـالسكونـبقيـهنا،ـوبسببـ
احركةـحصلـيـاحيزـاآخر،ـإاـأناـماـجوزناـأنـحصلـالذاتـالواحدةـدفعةـواحدةـيـ
ـأنـ ـلوـجاز ـفثبتـأنه ـيبعدـأنـتكونـالذاتـالساكنةـهيـعنـالذاتـامتحركة، حيزينـمعًاـم
ـأيضًاـ ـيبعد ـالعرشـمنه،ـم ـثمـمعـذلكـيمتىء ـتعاىـيـذاتهـواحدـاـيقبلـالقسمة، ـإنه يقال
أنـيقال:ـالعرشـيـنفسهـجوهرـفردـوجزءـاـيتجزأ،ـومعـذلكـفقدـحصلـيـكلـتلكـ

ـيفيـإىـفتحـبابـاجهاات.ـ ـأنـجويزه ـالعرشـومعلوم اأحياز،ـوحصلـمنهـكل



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرح الكبر  858
وثانيها:ـأنهـتعاىـقال:ـ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾ـ]احاقة:ـ7)[ـفلوـكانـ
إلهـالعامـيـالعرش،ـلكانـحاملـالعرشـحاماًـلإله،ـفوجبـأنـيكونـاإلهـممواًـ

حاماً،ـومفوظًاـحافظًا،ـوذلكـاـيقولهـعاقل.ـ
ـتعاىـقال:ـ﴿ۇئ ۆئ﴾ـ]ممد:ـ38[ـحكمـبكونهـغنيًاـعىـاإطاق،ـ ـأنه وثالثها:

ـتعاىـغنيًاـعنـامكانـواجهة.ـ وذلكـيوجبـكونه
ورابعها:ـأنـفرعونـماـطلبـحقيقةـاإلهـتعاىـمنـموسىـعليهـالسامـومـيزدـ

موسىـعليهـالسـامـعىـذكـرـصفةـاخاقيةـثاثـمرات،ـفإنهـلـاـقال:ـ﴿ڦ ڦ 
ڦ﴾ـ]الشعراء:ـ23[ـففيـامرةـاأوىـقال:ـ﴿ڃ ڃ ڃ چ چچ چ 
ڇ ڇ﴾ـ]الدخان:ـ7[ـويـالثانيةـقال:ـ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ]الشعراء:ـ
26[ـويـامرةـالثالثة:ـ﴿گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ﴾ـ]الشعراء:ـ28[ـ

وكلـذلكـإشارةـإىـاخاقية،ـوأماـفرعونـلعنـهـاهـفإنهـقال:ـ﴿ڑ ک ک ک 
ک گ گ گ * ڳ     ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ـ]غافر:ـ36ـ-ـ37[ـ
فطلبـاإلهـيـالساء،ـفعلمناـأنـوصفـاإلهـباخاقية،ـوعدمـوصفهـبامكانـواجهةـ
دينـموسى،ـوسائرـميعـاأنبياء،ـوميعـوصفهـتعاىـبكونهـيـالسمـاءـدينـفرعونـ

وإخوانهـمنـالكفرة.ـ
وخامسـها:ـأنهـتعاىـقالـيـهذهـاآية:ـ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ـيدلـعىـأنهـ ـوهذا ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾ـوكلمةـ﴿ک﴾ـللراخي))(
ـامرادـمنـااستواءـ ـفإنـكان ـاستوىـعىـالعرشـبعدـخليقـالساواتـواأرض، تعاىـإنا
ااستقرار،ـلزمـأنـيقال:ـإنهـماـكانـمستقرًاـعىـالعرش،ـبلـكانـمعوجًاـمضطربًا،ـثمـ

))(ـهذاـيـأصلـاللغة،ـوقدـتستعملـللرتيبـوالتعقيبـباـتراٍخ.
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استوىـعليهـبعدـذلك،ـوذلكـيوجبـوصفهـبصفاتـسائرـاأجسامـمنـااضطرابـ

ـتارة،ـوالسكونـأخرى،ـوذلكـاـيقولهـعاقل. واحركة
وسادسها:ـهوـأنهـتعاىـحكىـعنـإبراهيمـعليهـالسامـأنهـإنمـاـطعنـيـإهيةـ
الكوكبـوالقمرـوالشمسـبكوهاـآفلةـغاربةـفلوـكانـإلهـالعامـجسًاـلكانـأبدًاـغاربًاـ
ـوكانـمنتقًاـمنـااضطرابـوااعوجاجـإىـااستواءـوالسكونـوااستقرار،ـفكلـ آفاً.
ـيكونـحاصاًـيـ ـالشمسـوالكوكبـوالقمر ـالسامـطعنًاـيـإهية ـإبراهيمـعليه ماـجعله

ـفكيفـيمكنـااعرافـبإهيته. ـالعام، إله
وسابعـها:ـأنهـتعاىـذكرـقبلـقوله:ـ﴿ک ک ک گ﴾ـشيئًاـوبعدهـشيئًاـ

آخر.ـأماـالذيـذكـرهـقبلـهذهـالكلمةـفهوـقوله:ـ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ﴾،ـوقدـبينـاـأنـخلقـالساواتـواأرضـيدلـعىـوجودـالصانعـوقدرتـهـ

وحكمتهـمنـوجوهـكثرة.ـ
ـالكلمةـفأشياء: ـبعدـهذه ـالذيـذكره وأما

أوها:ـقوله:ـ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـوذلكـأحدـالدائلـالدالةـعىـوجودـاه،ـ
وعىـقدرتهـوحكمته.

وثانيها:ـقوله:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ـوهوـأيضًاـمنـالدائلـ
الدالةـعىـالوجودـوالقدرةـوالعلم.ـ

ـإىـكالـقدرتهـوحكمته.ـ ـإشارة ـأيضًا وثالثها:ـقوله:ـ﴿ں ں ڻ ڻ﴾ـوهو
ـيدلـعىـالوجودـوالقدرةـوالعلم،ـ ـإىـذكرـما ـإشارة ـأولـاآية ـفنقول: ـثبتـهذا إذا

وآخرهاـيدلـأيضًاـعىـهذاـامطلوب،ـوإذـكانـاأمرـكذلكـفـقوله:ـ﴿ک ک ک 
گ﴾ـوجبـأنـيكونـأيضًاـدلياًـعىـكالـالقدرةـوالعلم،ـأنهـلوـمـيدلـعليهـبلـ
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كانـامرادـكونهـمستقرًاـعىـالعرشـكانـذلكـكامًاـأجنبيًاـعاـقبلهـوعاـبعده،ـفإنـكونهـ
تعاىـمستقرًاـعىـالعرشـاـيمكنـجعلهـدلياًـعىـكالهـيـالقدرةـواحكمةـوليسـأيضًاـ
منـصفاتـامدحـوالثناء،ـأنهـتعاىـقادرـعىـأنـجلسـميعـأعدادـالبقـوالبعوضـعىـ
العرشـوعىـماـفوقـالعرش،ـفثبتـأنـكونهـجالسًاـعىـالعرشـليسـمنـدائلـإثباتـ

الصفاتـوالذاتـواـمنـصفاتـامدحـوالثناء،ـفلوـكانـامرادـمنـقوله:ـ﴿ک ک 
ک گ﴾ـكونهـجالسًاـعىـالعرشـلكانـذلكـكامًاـأجنبيًاـعاـقبلهـوعاـبعده،ـوهذاـ
يوجبـهايةـالركاكة،ـفثبتـأنـامرادـمنهـليسـذلك،ـبلـامرادـمنهـكالـقدرتهـيـتدابرـ

ـامطلوب. ـبعدهاـوهو ـقبلهاـوما ـما ـالكلمةـمناسبة املكـواملكوتـحتىـتصرـهذه
وثامنها:ـأنـالساءـعبارةـعنـكلـماـارتفعـوساـوعا،ـوالدليلـعليهـأنهـتعاىـ
ـالسحابـساءـحيثـقال:ـ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾ـ]اأنفال:ـ سمى
))[ـوإذاـكانـاأمرـكذلك،ـفكلـمالهـارتفاعـوعلوـوسموـكانـساء،ـفلوـكانـإلهـالعامـ
موجودًاـفوقـالعرش،ـلكانـذاتـاإلهـتعاىـساءـلساكنيـالعرش.ـفثبتـأنهـتعاىـلوـ
ـلكلـالساواتـيـآياتـكثرةـ ـبكونهـخالقًا كانـفوقـالعرشـلكانـساءـواهـتعاىـحكم
منهاـهذهـاآيةـوهوـقوله:ـ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾ـفلوـكانـفوقـ

ـلنفسهـوذلكـمال.ـ ـلسكانـأهلـالعرشـلكانـخالقًا العرشـساء
وإذاـثبتـهذاـفنقول:ـقوله:ـ﴿ڈ ڈ ژ ژ﴾ـآيةـمكمةـدالةـعىـ
أنـقوله:ـ﴿ک ک ک گ﴾ـمنـامتشاهاتـالتيـجبـتأويلها،ـوهذهـنكتةـلطيفة،ـ
ـبعدهـ ـثمـقال ـاأنعام:ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]3[ ـتعاىـقالـيـأولـسورة ـأنه ونظرـهذا
بقليل:ـ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ﴾ـ]2)[ـفدلتـهذهـاآيةـامتأخرةـعىـأنـ
ـلنفسه،ـوذلكـ ـاهـيـالساواتـلزمـكونهـملكًا كلـماـيـالساوات،ـفهوـملكـهـفلوـكان
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مالـفكذاـهاهنا،ـفثبتـبمجموعـهذهـالدائلـالعقليةـوالنقليةـأنهـاـيمكنـملـقوله:ـ

ـامكانـواحيز. ﴿ک ک ک گ﴾ـعىـاجلوسـوااستقرارـوشغل
ـالراسخنـمذهبان:ـ وعندـهذاـحصلـللعلاء

ـتعاىـمتعاليًاـعنـامكانـواجهةـواـنخوضـيـتأويلـاآيةـ ـأنـنقطعـبكونه اأول:
عىـالتفصيلـبلـنفوضـعلمهاـإىـاه،ـوهوـالذيـقررناهـيـتفسرـقوله:ـ﴿ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾ـ]آلـعمران:ـ7[ـوهذاـامذهبـهوـالذيـ

نختارهـونقولـبهـونعتمدـعليه.ـ
ـأنـنخوضـيـتأويلهـعىـالتفصيل،ـوفيهـقوانـملخصان:ـ ـالثاي: والقول

اأول:ـماـذكرهـالقفالـرمةـاهـعليهـفقال:ـ﴿گ﴾ـيـكامهمـهوـالسـريرـ
الذيـجلسـعليهـاملوك،ـثمـجعلـالعرشـكنايةـعنـنفسـاملك،ـيقال:ـثلـعرشهـأيـ
ـاستوىـعىـعرشه،ـ ـقالوا: ـأمرهـوحكمه ـلهـملكهـواطرد ـاستقام انتفضـملكهـوفسد.ـوإذا
ـإنـالذيـقالهـحقـوصدقـوصواب،ـ ـوأقول: ـالقفال. ـقاله ـما ـهذا واستقرـعىـريرـملكه،
ونظرهـقوهمـللرجلـالطويل:ـفانـطويلـالنجادـوللرجلـالذيـيكثرـالضيافةـكثرـ
الرماد،ـوللرجلـالشيخـفانـاشتعلـرأسهـشيبًا،ـوليسـامرادـيـيءـمنـهذهـاألفاظـ
إجراؤهاـعىـظواهرها،ـإناـامرادـمنهاـتعريفـامقصودـعىـسبيلـالكنايةـفكذاـهاهناـيذكرـ
ـاهـتعاى:ـ ـالقفالـرمه ـثمـقال ـامشيئة، ـالقدرةـوجريان ـنفاذ ااستواءـعىـالعرش،ـوامراد
واهـتعاىـماـدلـعىـذاتهـوعىـصفاتهـوكيفيةـتدبرهـالعامـعىـالوجهـالذيـألفوهـمنـ
ملوكهمـورؤسائهمـاستقرـيـقلوهمـعظمةـاهـوكالـجاله،ـإاـأنـكلـذلكـمروطـ
ـبعقوهمـ ـثمـعلموا ـتعاىـيء، ـأنهـاـيفىـعليه ـمنه ـفهموا ـإنهـعام ـقال: ـفإذا بنفيـالتشبيه،
أنهـمـحصلـذلكـالعلمـبفكرةـواـرويةـواـباستعالـحاسة،ـوإذاـقال:ـقادرـعلمواـمنهـ
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أنهـمتمكنـمنـإجادـالكائنات،ـوتكوينـاممكنات،ـثمـعلمواـبعقوهمـأنهـغنيـيـذلكـ
اإجاد،ـوالتكوينـعنـاآاتـواأدوات،ـوسبقـامادةـوامدةـوالفكرةـوالروية،ـوهكذاـ
القولـيـكلـصفاته،ـوإذاـأخرـأنـلهـبيتًاـجبـعىـعبادهـحجةـفهمواـمنهـأنهـنصبـهمـ
موضعًاـيقصدونهـمسألةـرهمـوطلبـحوائجهمـكاـيقصدونـبيوتـاملوكـوالرؤساءـ
ـومـ ـلنفسه، ـمـجعلـذلكـالبيتـمسكنًا ـوإنه ـبعقوهمـنفيـالتشبيه، ـثمـعلموا ـامطلوب، هذا
ينتفعـبهـيـدفعـاحرـوالردـبعينهـعنـنفسه،ـفإذاـأمرهمـبتحميدهـومجيدهـفهمواـمنهـأنهـ
ـأنهـاـيفرحـبذلكـالتحميدـوالتعظيمـواـيغتمـ ـبعقوهم ـثمـعلموا ـتعظيمه، ـبنهاية أمرهم

بركهـواإعراضـعنه.ـ
إذاـعرفتـهذهـامقدمةـفنقول:ـإنهـتعاىـأخرـأنهـخلقـالساواتـواأرضـكمـاـ
أرادـوشاءـمنـغرـمنازعـواـمدافع،ـثمـأخرـبعدهـأنهـاستوىـعىـالعرش،ـأيـحصلـ
لهـتدبرـامخلوقاتـعىـماـشاءـوأراد،ـفكانـقوله:ـ﴿ک ک ک گ﴾ـأيـبعدـأنـ
خلقهاـاستوىـعىـعرشـاملكـواجال.ـثمـقالـالقفال:ـوالدليلـعىـأنـهذاـهوـامرادـ

قولهـيـسورةـيونس:ـ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇڍ ڍ ڌ﴾ـ]3[ـفقوله:ـ﴿ڍ ڌ﴾ـجرىـمرىـالتفسرـلقوله:ـ﴿ک ک 

ک گ﴾.

وقالـيـهذهـاآيةـالتيـنحنـيـتفسرها:ـ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴾ـوهذاـيدلـعىـأنـقوله:ـ﴿ک ک 

ک گ﴾ـإشارةـإىـماـذكرناه.ـ

فإنـقيل:ـفإذاـملتمـقوله:ـ﴿ک ک ک گ﴾ـعىـأنـامراد:ـاستـوىـعىـ
ـالساواتـواأرض.ـ ـيكنـمستويًاـقبلـخلق ـاهـم ـيقال: املك،ـوجبـأن
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ـكانـمكونًاـ ـوتكوينها.ـوما ـعىـخليقها ـإنهـتعاىـإناـكانـقبلـخلقـالعوامـقادرًا قلنا:
ـإحياءـزيد،ـوإماتةـعمرو،ـوإطعامـهذاـوإرواءـذلكـ ـبالفعل،ـأن ـبأعياها واـموجودًاـها
اـحصلـإاـعندـهذهـاأحوال،ـفإذاـفرناـالعرشـباملكـواملكـهذهـاأحوال،ـصحـ
أنـيقال:ـإنهـتعاىـإناـاستوىـعىـملكهـبعدـخلقـالساواتـواأرضـبمعنىـأنهـإناـ
ـبعدـخلقـالساواتـواأرض،ـوهذاـجوابـحقـ ـاأشياءـوتدبرهـها ظهرـترفهـيـهذه

ـاموضع. صحيحـيـهذا
ـأطلناـ ـقد ـالوجه ـاستوى،ـوهذا ـاستوىـبمعنى. ـالثاي:ـيـاجوابـأنـيقال: والوجه

يـرحهـيـسورةـطهـفاـنعيدهـهنا.ـ
ـأنـنفرـالعرشـباملكـونفرـاستوىـبمعنى:ـعاـواستعىـعىـ ـالثالث: والوجه
املكـفيكونـامعنى:ـأنهـتعاىـاستعىـعىـاملكـبمعنىـأنـقدرتهـنفذتـيـترتيبـاملكـ
واملكوت،ـواعلمـأنهـتعاىـذكرـقوله:ـ﴿ک ک گ﴾ـيـسـورـسبع.ـإحداها:ـ
هاهنا.ـوثانيها:ـيـيونس.ـوثالثها:ـيـالرعد.ـورابعها:ـيـطه.ـوخامسها:ـيـالفرقان.ـ
ـفمنـ وسادسها:ـيـالسجدة.ـوسابعها:ـيـاحديد،ـوقدـذكرناـيـكلـموضعـفوائدـكثرة،
ـالتشبيهـعنـ ـبإزالةـشبه ـكثرًاـوافيًا ـإىـبعضـكثرتـوبلغتـمبلغًا ضمـتلكـالفوائدـبعضها

ـاهـ. القلبـواخاطر))(«
ـقلبكـعليه.ـ ـالنفيسـوشَد ـالكام فاحرصـعىـتفهمـهذا

وقالـاإمامـالرازيـيـتفسرـقولهـتعاى:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ـ]طه:ـ5[:ـ
ـاآيةـوأمثاهاـعىـوجهن: ـأنـمذهبـالعلاءـيـهذه »اعلم

))(ـ»التفسرـالكبر«ـأوـ»مفاتيحـالغيب«،ـفخرـالدينـممدـبنـعمرـالتميميـالرازيـالشافعيـت:ـ
604،ـدارـالكتبـالعلميةـــبروتـــ)42)هــــ2000م،ـط)،ـ)4):ـ92(ـوماـبعدها.
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ـامراد.ـ ـبيان ـالتعرضـإى ـأحدما:ـترك

ـالتعرضـإليه.ـ وثانيها:
واأولـأسلمـواىـاحكمةـأقرب،ـأماـأنهـأسلمـفذلكـأنـمنـقالـأناـاـأتعرضـ
ـإاـحالـمنـيتكلمـعندـعدمـوجوبـ إىـبيانـهذاـواـأعرفـامرادـمنـهذا،ـاـيكونـحاله
ـالتوحيدـوالقولـ ـأنـيعلمه،ـوذلكـأنـاأصولـثاثة ـمـجبـعليه ـأوـاـيعلمـشيئًا الكام
ـأنـالعلمـبهـواجبـوالعلمـبتفصيلهـ ـواتفقنا باحرـوااعرافـبالرسلـلكنـاحرـأمعنا

أنهـمتىـيكونـغرـواحب،ـوهذاـقالـتعاىـيـآخرـالسورةـامتقدمة:ـ﴿ائ ەئ ەئ وئ 
]لقان:ـ34[ـفكذلكـاهـجبـمعرفةـوجودهـووحدانيـتهـواتصافهـبصفاتـ وئ﴾ـ
اجالـونعوتـالكمـالـعىـسبيلـاإمالـوتعاليهـعنـوصمـاتـاإمكانـوصفاتـ
النقصان،ـواـجبـأنـيعلمـميعـصفاتهـكاـهي،ـوصفةـااستواءـماـاـجبـالعلمـهاـ
ـفيعتقدـخافـ ـفقدـيطئـفيه فمنـتركـالتعرضـإليهـمـيركـواجبًا،ـوأماـمنـيتعرضـإليه
ماـهوـعليه،ـفاأولـغايةـماـيلزمهـأنهـاـيعلم،ـوالثايـيكادـأنـيقعـيـأنـيكونـجاهًاـ
مركبًاـوعدمـالعلمـاجهلـامركبـكالسكوتـوالكذبـواـيشكـأحدـيـأنـالسكوتـ

خرـمنـالكذب.
ـإنسانـوكتبـلهـرحًاـ ـفذلكـأنـمنـيطالعـكتابًاـصنفه ـأقربـإىـاحكمة ـإنه وأما
ـامصنف،ـوهذاـكثرًاـماـ ـأتىـعليه ـأنهـاـيأيـعىـميعـما ـامصنفـفالظاهر والشارحـدون
ـاإشكااتـعىـامصنفـامتقدمـثمـجيءـمنـينرـكامهـويقولـ ـيورد ـاإنسان نرىـأن

مـيردـامصنفـهذاـوإناـأرادـكذاـوكذا.
ـكانـحالـالكتبـاحادثةـالتيـتكتبـعنـعلمـقارـكذلك،ـفاـظنكـبالكتابـ وإذا
العزيزـالذيـفيهـكلـحكمةـجوزـأنـيدعيـجاهلـأيـعلمتـكلـرـيـهذاـالكتاب،ـ
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ـالكتابـالفايـيستقبحـ ـيشتملـعليه وكيفـولوـادعىـعامـأيـعلمتـكلـرـوكلـفائدة
منهـذلك،ـفكيفـمنـيدعيـأنهـعلمـكلـماـيـكتابـاه؟ـثمـليسـلقائلـأنـيقولـبأنـاهـ
تعاىـبنـكلـماـأنزلهـأنـتأخرـالبيانـإىـوقتـاحاجةـجائزـولعلـالقرآنـماـاـحتاجـ
إليهـأحدـغرـنبيهـفبنـلهـاـلغره،ـإذاـثبتـهذاـعلمـأنـيـالقرآنـماـاـيعلمـوهذاـأقربـ

ـالذيـفيه. ـالبالغ ـللتشابه إىـذلكـالذيـاـيعلم،
ـأنهـليسـبمراد،ـوهذاـ ـيعلمهـقطعًا ـامذهبـلهـرطـوهوـأنـينفيـبعضـما لكنـهذا
أنـقائاًـإذاـقالـإنـهذهـاأيامـأيامـقرءـفانةـيعلمـأنهـاـيريدـأنـهذهـاأيامـأيامـموتـ
فانةـواـيريدـأنـهذهـاأيامـأيامـسفرـفانة،ـوإنمـاـامرادـمنحرـيـالطهرـأوـاحيضـ
فكذلكـهاهناـيعلمـأنـامرادـليسـماـيوجبـنقصًاـيـذاتهـاستحالةـذلك،ـواجلوسـ

ـبعده.ـ ـبنفيـذلكـوالتوقفـفياـجوز ـامكايـمنـذلكـالبابـفيجبـالقطع وااستقرار
ـفريقان:ـ وامذهبـالثاي:ـخطر،ـومنـيذهبـإليه

ـامكاي.ـ ـااستقرار ـالقيامـواانتصابـأو ـامرادـظاهرهـوهو أحدما:ـمنـيقول
ـااستياء.ـ وثانيها:ـمنـيقولـامراد

واأولـجهلـمض.ـ
ـيكونـجهاً.ـ ـأن والثايـجوز

ـيكونـكفرًا.ـ ـبدعةـوكاد واأولـمعـكونهـجهاًـهو
والثايـوإنـكانـجهًاـفليسـبجهلـيورثـبدعة،ـوهذاـكاـأنـواحدًاـإذاـاعتقدـ
أنـاهـيرحمـالكفارـواـيعاقبـأحدًاـمنهمـيكونـجهًاـوبدعةـوكفرًا،ـوإذاـاعتـقدـ
أنهـيرحمـزيدًاـالذيـهوـمستـورـاحالـاـيكونـبدعة،ـغايةـماـيكونـأنهـاعتقادـغرـ

مطابق.ـ
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وماـقيلـفيه:ـإنـامرادـمنهـاستوىـعىـملكه،ـوالعرشـيعرـبهـعنـاملك،ـيقالـ

ـمثلـقولهـتعاى:ـ﴿ۉ  ـيدخلهاـوهذا ـالفانيةـوإنـم ـبالبلدة املكـقعدـعىـريرـامملكة
ې ې ې ې﴾ـ]امائدة:ـ64[ـإشارةـإىـالبخل،ـمعـأهمـمـيقولواـبأنـعىـيدـاهـغاـ
عىـطريقـاحقيقة،ـولوـكانـمرادـاهـذلكـلكانـكذبًاـجلـكامـاهـعنه،ـثمـهذاـفضلـ
تقريرـوهوـأنـاملوكـعىـدرجات،ـفمنـيملكـمدينةـصغرةـأوـبادًاـيسرةـماـجرتـ
العادةـبأنـجلسـأولـماـجلسـعىـرير،ـومنـيكونـسلطانًاـيملكـالبادـالشاسعةـ
والديارـالواسعةـوتكونـاملوكـيـخدمتهـيكونـلهـريرـجلسـعليه،ـوقدامهـكريـ
جلسـعليهـوزيره،ـفالعرشـوالكريـيـالعادةـاـيكونـإاـعندـعظمةـامملكة،ـفلاـ
كانـملكـالساواتـواأرضـيـغايةـالعظمة،ـعرـبمـاـينبىءـيـالعرفـعنـالعظمة،ـ

وماـينبهكـهذاـقولهـتعاى:ـ﴿ى ى﴾ـ]اإنسان:ـ2[ـ﴿ٹ ٹ﴾ـ]الصافات:ـ6[ـ﴿ڀ 
ڀ﴾ـ]ق:ـ6)[ـ﴿ڳ ڳ﴾ـ]احجر:ـ9[ـأيظنـأوـيشكـمسلمـيـأنـامرادـظاهرهـمنـ
الريكـوهلـجدـلهـمماً،ـغرـأنـالعظيمـيـالعرفـاـيكونـواحدًاـوإناـيكونـمعهـ
ـفاستعملـذلكـ ـيستويـعليه ـفكذلكـاملكـالعظيمـيـالعرفـاـيكونـإاـذاـرير غره،
ـيقالـلهـضاقتـبهـاأرضـحتىـ ـامغلوبـامهزوم ـأنـامقهور ـيؤيدـهذا ـللعظمة،ـوما مريدًا
ـأنهـصارـاـمكانـلهـوكيفـيتصورـاجسمـباـمكان،ـ ـأيظنـأهمـيريدونـبه ـيبقـلهـمكان، م
ـامكان؟ـفكاـيقالـللمقهورـ واـسياـمنـيقولـبأنـإههـيـمكانـكيفـيرجـاإنسانـعن
ـالقاهرـهوـمتمكنـولهـعرش،ـ ـيقالـللقادر ـمكانـمعـأنـامكانـواجبـله، ـيبقـله اهاربـم
ـثمـمعناهاـخلقـالساواتـواأرض،ـ ـله،ـوعىـهذاـكلمة وإنـكانـالتنزهـعنـامكانـواجبًا
ثمـالقصةـأنهـاستوىـعىـاملك،ـوهذاـكاـيقولـالقائل:ـفانـأكرمنيـوأنعمـعيـمرارًا،ـ
وحكيـعنهـأشياء،ـثمـيقولـإنهـماـكانـيعرفنيـواـكنتـفعلتـمعهـماـجازينيـهذا،ـ

فنقولـثمـللحكايةـاـللمحكي.ـ
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الوجهـاآخر:ـقيلـاستوىـجاءـبمعنىـاستوىـعىـالعرش،ـواستوىـجاءـبمعنىـ
ـديوانـاأدبـوغرهـ ـمنها ـالنقلـفكثرـمذكورـيـ»كتابـاللغة« ـأما ـواستعااً. استوىـنقًا
ماـيعترـالنقلـعنه.ـوأماـااستعالـفقولـالقائل:ـقدـاستوىـبرـعىـالعراقـمنـغرـ

سيفـودمـمهراقـ
ـثمـهاهناـ ـكأنهـقالـخلقـالساواتـواأرض، ـذكرنا ـما ـمعناها ـفكلمةـثم، وعىـهذا
ماـهوـأعظمـمنهـاستوىـعىـالعرش،ـفإنهـأعظمـمنـالكريـوالكريـوسعـالساواتـ
واأرضـوالوجهـالثالث:ـقيلـإنـامرادـااستقرارـوهذاـالقولـظاهرـواـيفيدـأنهـيـ
ـأنهـاـيريدـ مكان،ـوذلكـأنـاإنسانـيقولـاستقرـرأيـفانـعىـاخروجـواـيشكـأحد
أنـالرأيـيـمكانـوهوـاخروج،ـماـأنـالرأيـاـجوزـفيهـأنـيقالـإنهـمتمكنـأوـهوـماـ
يدخلـيـمكانـإذاـعلمـهذاـفنقولـفهمـالتمكنـعندـاستعالـكلمةـااستقرارـمروطـ
ـالتمكنـ ـزيدـعىـالفلكـأوـعىـالتختـيفهمـمنه ـقالـقائلـاستقر ـالتمكن،ـحتىـإذا بجواز
وكونهـيـمكان،ـوإذاـقالـقائلـاستقرـاملكـعىـفانـاـيفهمـأنـاملكـيـفان،ـفقولـ
ـينبغيـأنـيفهمـكونهـيـمكانـماـمـيعلمـأنهـماـجوزـعليهـ ـالعرشـا ـاهـاستقرـعى القائل
أنـيكونـيـمكانـأوـاـجوز،ـفإذنـفهمـكونهـيـمكانـمنـهذهـاللفظةـمروطـبجوازـ
ـاليءـعىـ ـتقدم ـيلزم ـاللفظة ـفجوازـكونهـيـمكانـإنـاستفيدـمنـهذه أنـيكونـيـمكان،

نفسهـوهوـمال.ـ
ثمـالذيـيدلـعىـأنهـاـجوزـأنـيكونـعىـالعرشـبمعنىـكونـالعرشـمكانًاـلهـ

ـالقرآن:ـ وجوهـمن
ـيقتيـأنـيكونـ ـتعاى:ـ﴿ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴾ـ]احج:ـ64[ـوهذا ـقوله أحدها:
غنيًاـعىـاإطاق،ـوكلـماـهوـيـمكانـفهوـيـبقائهـمتاجـإىـمكان،ـأنـبدهةـالعقلـ
ـاحيز،ـوكلـماـ ـانتفاء ـينتفيـعند ـفامتحيز ـباقيًا، ـيكنـاـيكونـامتحيز ـإنـم ـبأنـاحيز حاكمة
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ـيوجبـاحتياجهـيـ ـباستقراره ـفالقول ـفهوـمتاجـإليهـيـاستمراره، ـانتفاءـغره ينتفيـعند

استمرارهـوهوـغنىـبالنص.ـ
]القصص:ـ88[ـفالعرشـهلكـ الثاي:ـقولهـتعاى:ـ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ـ
وكذلكـكلـمكانـفاـيبقىـوهوـيبقى،ـفإذنـاـيكونـيـذلكـالوقتـيـمكان،ـفجازـ
عليهـأنـاـيكونـيـمكان،ـوماـجازـلهـمنـالصفاتـوجبـلهـفيجبـأنـاـيكونـيـمكان.ـ
أنـعىـ هوـ بهـ التمسكـ ووجهـ ]احديد:ـ4[ـ تعاى:ـ﴿ڦ ڦ﴾ـ قولهـ الثالث:ـ
إذاـاستعملـيـامكانـيفهمـكونهـعليهـبالذاتـكقولناـفانـعىـالسطحـوكلمةـمعـإذاـ
ـاستعملـهذاـ ـإذا ـبالذاتـكقولناـزيدـمعـعمرو ـاقراها استعملتـيـمتمكننـيفهمـمنها
فإنـكانـاهـيـمكانـونحنـمتمكنون،ـفقوله:ـ﴿ۆ ۈ ۈ﴾ـ]التوبة:ـ40[ـوقوله:ـ
﴿ڦ ڦ﴾ـكانـينبغيـأنـيكونـلاقرانـوليسـكذلك،ـفإنـقيلـكلمةـمعـتستعملـ
لكونـميلهـإليهـوعلمهـمعهـأوـنرتهـيقالـاملكـالفايـمعـاملكـالفاي،ـأيـباإعانةـ
ـالقائلـلواـفانـعىـ ـالغر،ـيقول والنر،ـفنقولـكلمةـعىـتستعملـلكونـحكمهـعى
فانـأرفـيـاهاكـوأرفـعىـاهاك،ـوكذلكـيقالـلواـفانـعىـأماكـفانـ
أوـعىـأرضهـماـحصلـلهـيءـمنهاـواـأكلـحاصلهاـبمعنىـاإرافـوالنظر،ـفكيفـ

ـبعلمه.ـ ـنقولـهوـمعناه ـبحكمهـكا ـاستوىـعليه اـنقولـيـاستوىـعىـالعرشـإنه
الرابع:ـقـولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ـ]اأنعام:ـ03)[ـ
ولوـكانـيـمكانـأحاطـبهـامكانـوحينـئٍذـفإماـأنـيرىـوإماـأنـاـيرى،ـاـسبيلـإىـ
الثايـبااتفاقـأنـالقولـبأنهـيـمكانـواـيرىـباطلـباإماع،ـوإنـكانـيرىـفرىـيـ
مكانـأحاطـبهـفتدركهـاأبصار.ـوأماـإذاـمـيكنـيـمكانـفسواءـيرىـأوـاـيرىـاـيلزمـ
أنـتدركهـاأبصار.ـأماـإذاـمـيرـفظاهر.ـوأماـإذاـرؤيـفأنـالبرـاـحيطـبهـفاـيدركه.ـ
ـالبرـفلهـمكانـيكونـفيهـوقدـفرضناـ ـأحاطـبه ـالبرـاـحيطـبهـأنـكلـما وإناـقلناـإن
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ـالقرآنـلوجدهـملوءًاـمنـعدمـجوازـكونهـيـمكان،ـكيفـ ـاإنسان ـامكان،ـولوـتدبر عدم
وهذاـالذيـيتمسكـبهـهذاـالقائلـيدلـعىـأنهـليسـعىـالعرشـبمعنىـكونهـيـامكان،ـ
وذلكـأنـكلمةـثمـللراخيـفلوـكانـعليهـبمعنىـامكانـلكانـقدـحصلـعليهـبعدـماـمـ

ـأوـاـيكون،ـفإنـكانـيلزمـماان: ـأنـيكونـيـمكان ـإما يكنـعليهـفقبله
ـالفلسفيـفيصرـفلسفيًاـ ـالقائلـيدعىـمضادة ـأحدما:ـكونـامكانـأزليًا،ـثمـإنـهذا

ـبقدمـساءـمنـالساوات.ـ يقول
والثاي:ـجوازـاحركةـواانـتقالـعىـاهـتعاىـوهوـيفيـإىـحدوثـالباريـ
أوـيبطلـدائلـحدوثـاأجسام،ـوإنـمـيكنـمكانـوماـحصلـيـمكانـحيلـالعقلـ
وجودهـباـمكان،ـولوـجازـماـأمكنـأنـيقالـبأنـاجسمـلوـكانـأزليًا،ـفإماـأنـيكونـيـ
اأزلـساكنًاـأوـمتحركًاـأهاـفرعاـاحصولـيـمكان،ـوإذاـكانـكذلكـفيلزمهـالقولـ
بحدوثـاهـأوـعدمـالقولـبحدوثـالعام،ـأنهـإنـسلمـأنهـقبلـامكانـاـيكونـفهوـ
القولـبحدوثـاهـتعاىـوإنـمـيسلمـفيجوزـأنـيكونـاجسمـيـاأزلـمـيكنـيـمكانـ
ـثمـإنـهذاـ ـأنـاـيقولـبحدوثه، ـفيلزمه ثمـحصلـيـمكانـفاـيتمـدليلهـيـحدوثـالعام،
ـاهـبامعدومـفإنهـليسـيـمكانـواـيعلمـأنهـجعلهـمعدومًاـحيثـ القائلـيقولـإنكـتشبه
أحوجهـإىـمكان،ـوكلـمتاجـنظرًاـإىـعدمـماـحتاجـإليهـمعدومـولوـكتبناـماـفيهاـلطالـ

الكام))(«.
ويـتفسرـقولهـتعاى:ـ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
گ  کگ  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ 

گ﴾ـ]يونس:ـ3[.

))(ـ»التفسرـالكبر«ـأوـ»مفاتيحـالغيب«،ـ)25:ـ47)(،ـدارـالكتبـالعلميةـــبروتـــ)42)هــــ
2000م،ـط).
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قالـاإمامـالرازي:ـ»امسألةـالثانية:ـأماـقوله:ـ﴿ک ک ک گ﴾ـففيهـمباحث:ـ
ـعىـالعرشـوالكامـامستقىـفيهـمذكورـ ـيوهمـكونهـتعاىـمستقرًا ـأنـهذا اأول:
يـأولـسورةـطه،ـولكناـنكتفيـهاهناـبعبارةـوجيزة.ـفنقول:ـهذهـاآيةـاـيمكنـملهاـ
ـعليهـ ـكونهـمعتمدًا ـأنـااستواءـعىـالعرشـمعناه ـويدلـعليهـوجوه:ـاأول: عىـظاهرها،
ـإنـفانًاـمستوـعىـريره.ـ ـقلنا ـإذا ـأنا ـبحيثـلواـالعرشـلسقطـونزل،ـكا مستقرًاـعليه،
فإنهـيفهمـمنهـهذاـهذاـامعنى.ـإاـأنـإثباتـهذاـامعنىـيقتيـكونهـمتاجًاـإىـالعرش،ـ
وإنهـلواـالعرشـلسقطـونزل،ـوذلكـمال،ـأنـامسلمنـأطبقواـعىـأنـاهـتعاىـهوـ
ـاممسكـهـتعاىـواحافظـله.ـ ـأنـالعرشـهو اممسكـللعرشـواحافظـله،ـواـيقولـأحد
والثاي:ـأنـقوله:ـ﴿ک ک ک گ﴾ـيدلـعىـأنهـقبلـذلكـماـكانـمستويًاـ
عليه،ـوذلكـيدلـعىـأنهـتعاىـيتغرـمنـحالـإىـحال،ـوكلـمنـكانـمتغرًاـكانـمدثًا،ـ

وذلكـبااتفاقـباطل.ـ
الثالث:ـأنهـماـحدثـااستواءـيـهذاـالوقت،ـفهذاـيقتيـأنهـتعاىـكانـقبلـهذاـ

الوقتـمضظربًاـمتحركًا،ـوكلـذلكـمنـصفاتـامحدثات.ـ
الرابع:ـأنـظاهرـاآيةـيدلـعىـأنهـتعاىـإناـاستوىـعىـالعرشـبعدـأنـخلقـ
كانـ تعاىـ أنهـ يدلـعىـ الراخيـوذلكـ تقتيـ كلمةـ﴿ک﴾ـ الساواتـواأرضـأنـ
قبلـخلقـالعرشـغنيًاـعنـالعرش،ـفإذاـخلقـالعرشـامتنعـأنـتنقلبـحقيقتهـوذاتهـمنـ
ـعنـالعرش،ـومنـكانـكذلكـ ااستغناءـإىـاحاجة.ـفوجبـأنـيبقىـبعدـخلقـالعرشـغنيًا
امتنعـأنـيكونـمستقرًاـعىـالعرش.ـفثبتـهذهـالوجوهـأنـهذهـاآيةـاـيمكنـملهاـعىـ
ـبااتفاق،ـوإذاـكانـكذلكـامتنعـااستدالـهاـيـإثباتـامكانـواجهةـهـتعاى.ـ ظاهرها
ـالعرش.ـ ـاتفقـامسلمونـعىـأنـفوقـالساواتـجسًاـعظيًاـهو ـالثالثة: امسألة
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إذاـثبتـهذاـفنقول:ـالعرشـامذكورـيـهذهـاآيةـهلـامرادـمنهـذلكـالعرشـأوـ

غره؟ـفيهـقوان:ـ
القولـاأول:ـوهوـالذيـاختارهـأبوـمسلمـاأصفهاي،ـأنهـليسـامرادـمنهـذلك،ـ
الساواتـواأرضـسطحهاـ ماـخلقـ أنهـ قوله:ـ﴿ک ک ک گ﴾ـ امرادـمنـ بلـ

ورفعـسمكها،ـفإنـكلـبناءـفإنهـيسمىـعرشًا،ـوبانيهـيسمىـعارشًا،ـقالـتعاى:ـ﴿ک 
]النحل:ـ68[ـأيـيبنون،ـوقالـيـصفةـالقريةـ﴿ۈ ۈٴۇ  ک گ گ﴾ـ
وقيامـ بنائـهاـ معـسامةـ منهمـ القريةـخلتـ تلكـ أنـ وامرادـ ]احج:ـ45[ـ ۋ﴾ـ
ـاهـتعاىـ ـأيـبناؤه،ـوإناـذكر سقوفها،ـوقال:ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ]هود:ـ7[
ـاماءـعىـاأرضـالصلبةـلئاـ ـالبناءـمتباعدًاـعن ـيبني ـالقدرة،ـفالباي ـأعجبـي ذلكـأنه
ـقدرتهـوكالـجالته،ـ ـليعرفـالعقاء ينهدم،ـواهـتعاىـبنىـالساواتـواأرضـعىـاماء

ـوالدليلـعليهـقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ  ـبالقهر، وااستواءـعىـالعرشـهوـااستعاءـعليه
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ * ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ـ
اللفظـحتملـهذاـالذيـذكرناه.ـفنقول:ـ أبوـمسلم:ـفثبتـأنـ ]الزخرف:2)-ـ3)[ـقالـ
وجبـملـاللفظـعليه،ـواـجوزـملهـعىـالعرشـالذيـيـالساء،ـوالدليلـعليهـهوـ
أنـااستدالـعىـوجودـالصانعـتعاى،ـجبـأنـحصلـبيءـمعلومـمشاهد،ـوالعرشـ
الذيـيـالساءـليسـكذلك،ـوأماـأجرامـالساواتـواأرضنـفهيـمشاهدةـمسوسة،ـ
فكانـااستدالـبأحواهاـعىـوجودـالصانعـاحكيمـجائزًاـصوابًاـحسنًا.ـثمـقال:ـوماـ
خليقـ إىـ إشارةـ تعاى:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ـ قولهـ أنـ ذلكـ يؤكدـ
ـباأشكالـ ـإىـتسطيحهاـوتشكيلها ـإشارة ذواها،ـوقوله:ـ﴿ک ک ک گ﴾ـيكون

ـلقولهـسبحانهـوتعاى:ـ﴿ژ  ـاآيةـموافقة ـتصرـهذه ـالوجه ـمصاحها،ـوعىـهذا اموافقة
بناها،ـثمـ أنهـ ]النازعات:ـ27-ـ28[ـفذكرـأواًـ ژ ڑ ڑ کک ک * گ گ گ﴾ـ
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ذكرـثانيًاـأنهـرفعـسمكهاـفسواها.ـوكذلكـهاهنا.ـذكرـبقوله:ـ﴿ڃ ڃ ڃ﴾ـ
ـإىـتعريشهاـوتسطيحهاـ ـأنهـقصد ـبقوله:ـ﴿ک ک ک گ﴾ أنهـخلقـذواهاـثمـذكر

ـها.ـ ـباأشكالـاموافقة وتشكيلها
ـأنـامرادـمنـالعرشـامذكورـ والقولـالثاي:ـوهوـالقولـامشهورـجمهورـامفرين:

ـتعاى:ـ﴿ک ک ک  ـإنـقوله ـقالوا ـاجسمـالعظيمـالذيـيـالساء،ـوهؤاء ـاآية: يـهذه
ـالساواتـواأرضنـ ـالعرشـبعدـخلق گ﴾ـاـيمكنـأنـيكونـمعناهـأنهـتعاىـخلق
بدليلـأنهـتعاىـقالـيـآيةـأخرىـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـوذلكـيدلـعىـأنـ
ـبوجوهـ ـاآية ـبلـجبـتفسرـهذه ـالساواتـواأرضن. ـالعرشـسابقـعىـخليق تكوين

ـاأمرـوهوـمستوـعىـالعرش.ـ ـامراد:ـثمـيدبر ـأنـيكون أخر.ـوهو
ـفقوله:ـ ـأيـملكه ـيقالـفانـويـعرشه ـمنـالعرشـاملك، ـأنـامراد والقولـالثالث:
ـالساواتـواأرضـواستدارتـاأفاكـ ـامرادـأنهـتعاىـماـخلق ﴿ک ک ک گ﴾
والكواكب،ـوجعلـبسببـدوراهاـالفصـولـاأربعةـواأحوالـامختلفةـمنـامعادنـ
والنباتـواحيوانات،ـففيـهذاـالوقتـقدـحصلـوجودـهذهـامخلوقاتـوالكائنات.ـ
واحاصلـأنـالعرشـعبارةـعنـاملك،ـوملكـاهـتعاىـعبارةـعنـوجودـخلوقاتـه،ـ
ووجودـخلوقاتهـإناـحصلـبعدـخليقـالساواتـواأرض،ـاـجرمـصحـإدخالـحرفـ

ـبمراده.ـ ـالراخيـعىـااستواءـعىـالعرشـواهـأعلم ﴿ک﴾ـالذيـيفيد
ـأنهـيقيـويقدرـعىـحسبـمقتىـ ـقوله:ـ﴿ڍ ڌ﴾ـمعناه ـأما ـالرابعة: امسألة
ـالناظرـيـأدبارـاأمورـوعواقبها،ـكيـاـيدخلـ ـيفعلهـامصيبـيـأفعاله، احكمةـويفعلـما
يـالوجودـماـاـينبغي.ـوامرادـمنـ﴿ڌ﴾ـالشأنـيعنيـيدبرـأحوالـاخلقـوأحوالـ

ملكوتـالساواتـواأرض.ـ
ـاجملة؟ـ فإنـقيل:ـماـموقعـهذه



ـــ873 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
قلنا:ـقدـدلـبكونهـخالقًاـللسمواتـواأرضـيـستةـأيامـوبكونهـمستويًاـعىـ
العرش،ـعىـهايةـالعظمةـوغايةـاجالة.ـثمـأتبعهاـهذهـاجملةـليدلـعىـأنهـاـحدثـ
ـإاـبتقديرهـ ـالسفيـأمرـمنـاأمورـواحادثـمنـاحوادث، ـالعلويـواـيـالعام يـالعام
ـالقدرةـواحكمةـوالعلمـواإحاطةـ وتدبرهـوقضائهـوحكمه،ـفيصرـذلكـدليًاـعىـهاية

ـتنتهيـاحاجات))(«. التدبر،ـوأنهـسبحانهـمبدعـميعـاممكنات،ـوإليه
ويـتفسيـرـقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ 

ڇ﴾ـ]الرعد:ـ2[.
ـالرازي:ـ»وأماـقوله:ـ﴿ک ک ک گ﴾ـفاعلمـأنهـليسـامرادـمنهـ ـاإمام قال
كونهـمستـقرًاـعىـالعرش،ـأنـامقصودـمنـهذهـاآيةـذكرـماـيدلـعىـوجودـالصانعـ
ـرأىـأنهـتعاىـاستقرـعىـالعرشـ ـما ـوأنـأحدًا ـمعلومًا وجبـأنـيكونـذلكـاليءـمشاهدًا
ـعىـالعرشـإاـأنـ ـبتقديرـأنـيشاهدـكونهـمستقرًا ـوأيضًا فكيفـيمكنـااستدالـبهـعليه
ذلكـاـيشعرـبكالـحالهـوغايةـجاله،ـبلـيدلـعىـاحتياجهـإىـامكانـواحيز.ـوأيضًاـ
فهذاـيدلـعىـأنهـماـكانـهذهـاحالةـثمـصارـهذهـاحالة،ـوذلكـيوجبـالتغرـوأيضًاـ
ـاآيةـيدلـعىـأنهـكانـمعوجًاـمضطربًاـثمـصارـمستويًاـ ـااعوجاجـفظاهر ااستواءـضد
وكلـذلكـعىـاهـمال،ـفـثبتـأنـامرادـاستـواؤهـعىـعامـاأجسامـبالقهرـوالقدرةـ
والتدبرـواحفظـيعنيـأنـمنـفوقـالعرشـإىـماـحتـالثرىـيـحفظهـويـتدبرهـويـ

ااحتياجـإليه)2(«.

))(ـ»التفسرـالكبر«ـأوـ»مفاتيحـالغيب«،ـفخرـالدينـممدـبنـعمرـالتميميـالرازي،ـ)7):ـ))(،ـ
دارـالكتبـالعلميةـــبروتـــ)42)هــــ2000م،ـط).

)2(ـ»التفسرـالكبر«ـأوـ»مفاتيحـالغيب«،ـفخرـالدينـممدـبنـعمرـالتميميـالرازيـالشافعي،ـ
)8):ـ86)(،ـدارـالكتبـالعلمية:ـبروت،ـ)42)هــ-ـ2000م،ـط).
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ويـتفسرـقولـهـتعاى:ـ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ـ]الفرقان:ـ59[.
قالـاإمامـالرازي:ـ»السؤالـالثالث:ـماـمعنىـقوله:ـ﴿ک ک ک گ﴾؟ـ
ـااستياءـوالقدرةـيـأوصافـاهـمـتزلـواـ واـجوزـملهـعىـااستياءـوالقدرة،ـأن

يصحـدخولـ﴿ک﴾ـفيه.ـ
واجواب:ـااستـقرارـغرـجائز،ـأنهـيقتيـالتغيـرـالذيـهوـدليلـاحدوث،ـ
ويقتيـالركيبـوالبعضيةـوكلـذلكـعىـاهـمالـبلـامرادـثمـخلقـالعرشـورفعهـ
]ممد:ـ)3[ـفإنـامرادـحتىـجاهدـ وهوـمستـولـكقولهـتعاى:ـ﴿ٺ ٺ ٿ﴾ـ
امجاهدونـونحنـهمـعامون،ـفإنـقيلـفعىـهذاـالتفسرـيلزمـأنـيكونـخلقـالعرشـ
بعدـخلقـالساواتـوليسـكذلكـلقولهـتعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـقلنا:ـ

ـبلـعىـرفعهـعىـالساوات))(«. ـالعرش، كلمةـ﴿ک﴾ـماـدخلتـعىـخلق
الكري: 

والكريـقدـوردـذكرهـيـالقرآن،ـقالـتعاىـيـسورةـالبقرة:ـ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ 

ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی﴾ـ]255[.
وأماـماـيتعلقـبالكريـيـاأحاديث،ـفأكثُرـماـوردـفيهـأحاديثـضعيفة،ـواـ
يمكنـاجزُمـبحقيقةـالكريـبناًءـعليها،ـوهذاـذهبـفريقـإىـأنـالكري:ـهوـنفسـ

ـالتميميـالرازيـالشافعيـالوفاة:ـ ـالدينـممدـبنـعمر ـفخر ـ»مفاتيحـالغيب«، ـأو ـ»التفسرـالكبر« )((
604،ـ)24:ـ)9(،ـدارـالكتبـالعلمية:ـبروت،ـ)42)هــــ2000م،ـط).
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العرش،ـوأَولهـبعُضهمـبالعلم،ـكمـاـنقلهـاإمامـالطريـعنـابنـعباس.ـ

وقالـبعضـالعلاء:ـامرادـبالكري:ـجسٌمـليسـمعروفـالكنهـواحقيقة.ـ
ـالكريـ ـامقصودـمن ـبأن ـابنـعباسـريـاهـعنه ـالطريـقوَل وقدـرّجحـاإمام
يـآيةـالكريـهوـالعلم،ـواـيمنعـذلكـالتـأويلـوجوَدـخلوقـغِرـالعرشـيسمىـ

الكري،ـولكنـيتوّقفـذلكـعىـالدليلـعليه.ـ
ـبعضهاـضعيُفةـوبعُضهاـ ـبعُضـأحاديثـيـكتبـالسننـامعروفة، وقدـوردتـفيه
العرشـ بنـ مقارنةـ فيهـ الذيـ موضوعة.ـوبعضـاأحاديثـسنـُدهاـجيدـكاحديثـ
والكريـونسبةـذلكـإىـاأرض،ـوهوـقولـالرسولـعليهـالسام:ـ»ماـالكريـيـ
العرشـإاـكحلقةـمنـحديدـألقيتـبنـظهريـفـاةـيـالصحراء«،ـوهوـجزءـمنـ
حديثـطويـلـرواهـابنـحبـانـعنـأيـذرـيـ»صحيحه«:ـقال:ـدخلتـامسجدـفإذاـ
رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـجالسـوحدهـقال:ـ»ياـأباـذر،ـإنـللمسجدـحية،ـوإنـتـحيتهـركعتان،ـ
فُقم،ـفارَكْعها«ـقال:ـفقمتـفركعتها،ـثمـعدُت،ـفجلستـإليه،ـفقلت:ـياـرسولـاه،ـ
ـقلت:ـ ـقال: ـاستقّل، ـأو ـاستكثِر ـقال:ـ»خرـموضوع؛ ـالصاة؟ ـفا ـبالصاة، إنكـأمرتني
ياـرسولـاه،ـأُيـالعملـأفضل؟ـقال:ـ»إيانـباهـوجهادـيـسبيلـاه«،ـقال:ـقلت:ـياـ
رسولـاه،ـفأيـامؤمننـأكملـإيانًا؟ـقال:ـ»أحسنهمـخلقًا«ـقلت:ـياـرسولـاه،ـفأيـ
ـاه،ـفأيـ ـالناسـمنـلسانهـويده«،ـقال:ـقلت:ـياـرسول امؤمننـأسلم؟ـقال:ـ»منـسلم
الصاةـأفضل؟ـقال:ـ»طولـالقنوت«،ـقال:ـقلت:ـياـرسولـاه،ـفأيـاهجرةـأفضل؟ـ
قال:ـ»منـهجرـالسيئات«،ـقال:ـقلت:ـياـرسولـاه،ـفاـالصيام؟ـقال:ـ»فرضـمزئ،ـ
ـاه،ـفأيـاجهادـأفضل؟ـقال:ـ»منـعقرـ ـاهـأضعافـكثرة«ـقال:ـقلت:ـياـرسول وعند
جوادهـوُأهريقـدمه«ـقال:ـقلت:ـياـرسولـاه،ـفأيـالصدقةـأفضل؟ـقال:ـ»جهدـامقلـ
ـإىـفقر«ـقلت:ـياـرسولـاه،ـفأيـماـأنزلـاهـعليكـأعظم؟ـقال:ـ»آيةـالكري«،ـ ُيَرُ
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ـبأرضـفاة،ـوفضلـ ـالكريـإاـكحلقةـملقاة ـالساواتـالسبعـمع ـأباـذر،ـما ـقال:ـ»يا ثم
العرشـعىـالكريـكفضلـالفاةـعىـاحلقة«ـقال:ـقلت:ـياـرسولـاه،ـكمـاأنبياءـ
قال:ـ»مئةـألفـوعرونـألفًا«ـقلت:ـياـرسولـاه،ـكمـالرسلـمنـذلك؟ـقال:ـ»ثاثـ

مئةـوثاثةـعرـّمًاـغفرًا«))(.
قالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«ـبعدـأنـأشارـإىـهذاـاحديث:ـ

ـبسندـصحيح«)2(. ـبنـمنصورـيـ»التفسر« ـأخرجهـسعيد »ولهـشاهدـعنـماهد
فاـبأسـعىـمنـاعتقدـبالكريـبرطـأنـاـيعتقدـأنهـمٌلـللذاتـاإهية،ـأوـ
ملـلأقدامـكاـيعتقدـالبعض،ـفهذاـاـضرـفيه،ـولكنـاأصلـــواهـأعلمـــأنهـاـ

جوزـلهـاجزمـبذلك،ـبلـيعتقدـبهـعىـسبيلـالرجيح.
وماـتكلمـاإمامـابنـحجرـعنـالبعدـماـبنـالساءـواأرضـقال:

»ويزادـهناـماـأخرجهـبنـخزيمةـيـالتوحيدـمنـ»صحيحه«،ـوابنـأيـعاصمـيـ
كتابـ»السنة«ـعنـابنـمسعودـقال:ـبنـالساءـالدنياـوالتيـتليهاـمسـمئةـعام،ـوبنـ

كلـساءـمسـمئةـعام.ـ
ويـرواية:ـوغلظـكلـساءـمسرةـمسـمئةـعام،ـوبنـالسابعةـوبنـالكريـ
مسـمئةـعام،ـوبنـالكريـوبنـاماءـمسـمئةـعام،ـوالعرشـفوقـاماء،ـواهـفوقـ

العرش،ـواـيفىـعليهـيءـمنـأعالكم.
وأخرجهـالبـيهقيـمنـحديثـأيـذرـمرفوعًاـنحوهـدونـقوله:ـ»وبنـالسابعةـ

والكري...«ـإلخ،ـوزادـفيه:ـ»وماـبنـالساءـالسابعةـإىـالعرشـمثلـميعـذلك«.

))(ـكتابـالرـواإحسان،ـبابـماـجاءـيـالطاعاتـوثواها،ـ))36(.
)2(ـ»فتحـالباري«ـ)3):ـ))4(.
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ـابنـخزيمةـواحاكمـ ـأيـداود،ـوصححه ـامطلبـعند ويـحديثـالعباسـبنـعبد
ـأوـ ـاثنتان ـأو ـبنـالساءـواأرض؟«ـقلنا:ـا،ـقال:ـ»إحدى ـبعدـما ـتدرون مرفوعًا:ـ»هل
ثاثـوسبعون«ـقال:ـ»وماـفوقهاـمثلـذلك«،ـحتىـعدـسبعـساوات،ـ»ثمـفوقـالساءـ
السابعةـالبحرـأسفلهـمنـأعاهـمثلـماـبنـساءـإىـساء،ـثمـفوقهـثانيةـأوعالـماـبنـ
أظافهنـوركبهنـمثلـماـبنـساءـإىـساء،ـثمـالعرشـفوقـذلك،ـبنـأسفلهـوأعاهـ
مثلـماـبنـساءـإىـساء،ـثمـاهـفـوقـذلك««))(،ـوحديثـاأوعالـمنـاأحاديثـ

الضعيفةـالتيـاـيركنـإليهاـهناـواـيـمٍلـآخر.ـ
ـاأرضـ ـبنـالساءـإى ـبنـمسعودـقال:ـما ـالرـحديثًاـعنـعبداه ـابنـعبد وروى
ـبنـالساءـ ـإىـاأخرىـمسرةـمسـمئةـعام،ـوما ـبنـكلـساء مسرةـمسـمئةـعام،ـوما
ـالكريـمسرةـمسـمئة،ـوالعرشـعىـاماء،ـواهـتباركـوتعاىـعىـالعرشـ ـإى السابعة

يعلمـأعالكم.ـ
بنـ اهـ إاـحديثـعبدـ مرفوعًاـ البابـحديثـاـ أعلمـيـهذاـ أبوـعمر:ـاـ قالـ
ضعفًاـ الضعيفـ اأوعالـ حديثـ هوـ إليهـ أشارـ الذيـ احديثـ وهذاـ عمرة«)2(.ـ

شديدًا،ـفتحّصلـمنـهذاـأْنـاـحديثـيصحـهذاـالشأن.ـ
وأماـامعنىـاللغويـللكريـفقدـتكلمـعليهـاإمامـالطريـيـ»التفسر«ـوذكرـ

هناكـامناسبةـبنـكونـالكريـيـاآيةـُأطلقـوُأريدـبهـالعلم،ـفقال:
»وأصلـالكري:ـالعلمـومنهـقيلـللصحيفةـيكونـفيهاـعلمـمكتوب:ـكراسةـ

ومنهـقولـالراجزـيـصفةـقانص:
حتىـإذاـماـاحتازهاـتكرسا

))(ـ»فتحـالباري«ـ)3):ـ3)4(.
)2(ـ»التمهيد«ـ)7:ـ39)(.
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يعنيـعلم،ـومنهـيقالـللعلاء:ـالكراي؛ـأهمـامعتمدـعليهمـكاـيقال:ـأوتادـ

اأرضـيعنيـبذلك:ـأهمـالعلاءـالذينـتصلحـهمـاأرض،ـومنهـقولـالشاعر:
كرايـباأحداثـحنـتنوبحفـهمـبيضـالوجوهـوعصبة

يعنيـبذلكـعلاءـبحوادثـاأمورـونوازها،ـوالعربـتسميـأصلـكلـيءـ
الَكْرسـيقالـمنه:ـفانـكريمـالكرسـأي:ـكريمـاأصلـقالـالعجاج:

قدـعلمـالقُدوُسـموىـالقْدِس
أنـأبــاـالعبــاسـأوىـنفــِس
بمعدنـاملـكـالكريمـالكْرِس

يعنيـبذلك:ـالكريمـاأصل،ـويروى:ــ
يـمعدنـالعزـالكريمـالكرس«))(.

فياـ مشتقاتـ هاـ كلهاـ وتكريسًا،ـ وتكّرسـ وكّرسـ الُكّراسة،ـ مثاً:ـ تاحظونـ
بهـ ويرادـ ــ الكريـ يذكرـ أنـ ناسبـ فلذلكـ واإحاطة،ـ وامعلوماتـ باجمعـ يتعلقـ

العلمـــيـذلكـاموضع،ـواهـتعاىـأعلم.ـ
وأماـاأقوالـيـالكري،ـفقدـأملهاـالطريـفقال:

اختلفـأهلـالتأويلـيـمعنىـالكريـالذيـأخرـاهـتعاىـذكرهـيـهذهـاآيةـ
أنهـوسعـالساواتـواأرضـفقالـبعضهم: هو علم اه تعاىـذكره«)2(.

)-ـالكري:ـهوـعلمـاهـتعاى،ـبّنـالطبـريـبعضـَمنـقال:ـإنـالكريـهوـ
علمـاهـتعاى،ـورواهـبسنده:ـعنـسعيدـبنـجبر:ـعنـابنـعباس:ـ﴿ۆئ ۆئ﴾ـ

))(ـ»تفسرـالطري«ـ)3:ـ))(.
)2(ـامصدرـالسابقـ)3:ـ9(.
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قال:ـكرسيه:ـعلمه،ـوعنهـأيضًاـبسنـده:ـمثله،ـوزادـفيه:ـأاـترىـإىـقوله:ـ﴿ېئ ېئ 

ىئ﴾؟
آخرون: الكري: موضع القدمن،ـومنـرويـعنهـالطرُيـذلكـأبوـ 2ــوقالـ

موسىـقال:ـالكري:ـموضعـالقدمن،ـولهـأطيٌطـكأطيطـالرحل.ـ
يـ واأرضـ الساواتـ فإنـ ۈئ﴾ـ ۈئ  ۆئ  ﴿ۆئ  الُسِدّي:ـ وعنـ

جوفـالكري،ـوالكريـبنـيديـالعرش،ـوهوـموضُعـقدميه.ـ
يوضعـ الذيـ كرسيهـ قال:ـ ۈئ﴾ـ ۈئ  ۆئ  ﴿ۆئ  قوله:ـ الضحاكـ

حتـالعرش:ـالذيـجعلـاملوُكـعليهـأقدامهم.
وعنـمسلمـالبطنـقال:ـالكري:ـموضعـالقدمن،ـ

وعنـالربيع:ـ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾ـقال:ـلـاـنزلتـ﴿ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ﴾ـقالـأصحابـالنبي:ـياـرسولـاه،ـهذاـالكريـوسعـالسمـاواتـ
ـاهـتعاى:ـ﴿ې ې ى ى ائ﴾ـ]الزمر:ـ67[ـإىـ واأرض،ـفكيفـالعرش؟ـفأنزل

قوله:ـ﴿ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴾.ـ
ـابنـزيد:ـفحدثنيـ ـابنـزيدـيـقوله:ـ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾ـقال وعن
أيـقال:ـقالـرسولـاه:ـ»ماـالساواتـالسبعـيـالكريـإاـكدراهمـسبعةـألقيتـيـ

ترس«.ـ
3ــوقالـآخرونـالكري: هو العرش نفسه،ـورويـذلكـعنـالضحاكـقال:ـكانـ

احسنـيقول:ـالكري:ـهوـالعرش.ـ
ثمـقالـاإمامـالطري:

»قالـأبوـجعفر:ـولكلـقولـمنـهذهـاأقوالـوجهـومذهب؛ـغرـأنـالذيـهوـ
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أوىـبتأويلـاآيةـماـجاءـبهـاأثرـعنـرسولـاهـوهو:ـماـحدثنيـبهـعبدـاهـبنـأيـزيادـ
ـاهـ ـإرائيل:ـعنـأيـإسحاق:ـعنـعبد ـأخرنا ـاهـبنـموسىـقال: ـثناـعبيد القطوايـقال:
ابنـخليفةـقال:ـأتتـامرأةـالنبيـفقالت:ـادعـاهـأنـيدخلنيـاجنة،ـفعّظمـالرَبـتعاىـ
ِذكرُهـثمـقال:ـ»إنـكرسيهـوسعـالساواتـواأرض،ـوإنهـليقعدـعليهـفاـيفضلـمنهـ
مقدارـأربعـأصابع«ـثمـقالـبأصابعهـفجمعهاـ»وإنـلهـأطيطًاـكأطيطـالرحلـاجديدـ

إذاـركبـمنـثَِقله«.
أيـ بكر:ـعنـإرائيل:ـعنـ أيـ بنـ ثناـحيىـ قال:ـ زيادـ أيـ بنـ اهـ حدثنيـعبدـ

إسحاق:ـعنـعبدـاهـبنـخليفة:ـعنـعمر:ـعنـالنبيـبنحوه.
حدثناـأمدـبنـإسحاقـقال:ـثناـأبوـأمدـقال:ـثناـإرائيل:ـعنـأيـإسحاق:ـ

عنـعبدـاهـبنـخليفةـقال:ـجاءتـامرأةـفذكرـنحوه.
ـبنـ ـالذيـرواهـجعفر وأما الذي يدل عى صحتـه ظاهر القرآن فـقول ابن عباس
أيـامغرة:ـعنـسعيدـبنـجبر:ـعنهـأنهـقال:ـهوـعلمه،ـوذلكـلدالةـقولهـتعاىـذكره:ـ
ـفأخرـأنهـاـيؤودهـحفظـماـعلمـوأحاطـبهـماـ ﴿ېئ  ېئ ىئ﴾ـعىـأنـذلكـكذلك،

يـالساواتـواأرض،ـوكاـأخرـعنـمائكـتهـأهمـقالواـيـدعائهم:ـ﴿ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ـ]غافر:ـ7[،ـفأخرـتعاىـذكرهـأنـعلمهـوسـعـكلـيء،ـ

فكذلكـقوله:ـ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾«))(.
فصارـحاصًلـاأقوالـيـالكريـثاثة:ـ
اأول:ـإنـالكري:ـهوـموضعـالقدمن.ـ

الثاي:ـإنـالكري:ـهوـالعرشـنفسه.ـ
الثالث:ـإنهـكنايةـعنـعلمـاهـتعاى.ـ

))(ـ»تفسرـالطري«ـ)4:ـ540(.
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ـامرويـ ـالقول ـالثالث،ـوهو ـالقول ـالقرآنــ ـحسبـظاهر ـالطرُيــ ورجحـاإمام

عنـابنـعباسـريـاهـتعاىـعنه.ـ
وأماـماـذكرهـالطريـمنـأنـالكرّيـموضعـالقدمن،ـفكلـماـفيهـمنـأحاديَثـ
فهيـضعيفةـاـتـقوىـعىـإثباتـأمرـكهذا،ـوأيضًا؛ـفإنهـمبنٌيـعىـالتجسيم،ـإاـإنـ
ُملـمازًا،ـبمعنىـأنـالكريـعنـدنا:ـهوـموضعـالقدمن،ـوالقدمانـُيـكنىـهاـعنـ
ـملكهـوأمرهـ ـإىـاستقرار ـفاسُتعملـالكريـيـحقـاهـتعاىـلإشارة الثباتـوااستقرار،
عىـالعام،ـولذلكـقال:ـ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾،ـبمعنى:ـأنـكلـالساواتـ
واأرضـجاريةـعىـحسبـأمرهـونـهيه،ـوخلقهـوتكوينه.ـوهذاـامعنىـماـحملـعليهـ

قولـمنـقال:ـإنـالكريـهوـالعرش.ـواهـأعلم.ـ
واآنـفلنُـكملـكامـاإمامـالطحاويـرمهـاه:ـ»وهوـمستغٍنـعنـالعرشـوماـ
دونه«ـفقد قلنا:ـالعرشـخلوقـعظيمـمنـامخلوقاتـالتيـخلقهاـاهـسبحانهـوتعاى،ـ
بلـهوـأعظمـامخلوقاتـعىـاإطاق،ـفناسبـمنـهذاـالبابـوماـذكرناهـمنـوظائفـ
العرشـــناسبـهناـأنـيقول:ـوهوـمستغن،ـأي:ـاـيظننـأحدـأنـاهـسبحانهـوتعاىـ
حنـربطـتدبرـالساواتـواأرضـبالعرشـأنـاهـسبحانهـمتاجـيـهذاـالتدبرـإىـ

العرش،ـبلـهوـمستغٍنـعنـالعرشـوماـدونه.ـ
ـاهـ ـامائكةـبتدبرـبعضـالشؤون،ـوتوكيل ـاهـسبحانهـوَكَلـبعَض وقدـعلمـأَن
لبعضـامائكةـبتدبرـبعضـاأمورـليسـمنـبابـاحاجةـإليهم،ـفوّكلـبعضـامائكةـ
بقبضـاأرواحـوبعضـامائكةـبتسيرـالرياح..ـوليسـهذاـالتوكيلـبمستلزمـأنـاهـ
سبحانهـمتاجـإىـامائكةـيـالتدبيـر،ـفكذلكـحنـقلنا:ـإنـالعرشـلهـمدخليـةـيـ
ـالطحاويـهنا:ـ»وهوـ ـلذلكـناسبـقولـاإمام ـفليسـأنـاهـمتاجـإىـالعرش، التدبر،

ـالعرشـوماـدونه«. مستغٍنـعن
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وهذاـإشارةـمنهـإىـامعايـالسابقةـالتيـذكرناهاـمنـمدخليةـللعرشـيـتدبرـ
الساواتـواأرض،ـوذلكـكمدخليـةـامائكةـوالساواتـواأرض،ـواجنةـوالنارـ
والثوابـوالعقاب،ـفإنـاهـتعاىـهوـخالقـكلـيء،ـوهوـالذيـحددـلكلـيءـمنـ

خلوقاتهـوظيفتهـاخاصةـبه.ـ
ـالقولـموافقـلكونـالعامـمصنوعًاـيـشكلـبديع،ـوأنهـاـيوجدـفيهـأمرـعبث،ـ وهذا
العرشـ بأنـ قوهمـ أقامواـ الفاسفةـ فإنـ الفاسفة،ـ قولـ هذاـ إنـ يقال:ـ أنـ واـجوزـ
ـبنـاهـتعاىـوبنـخلوقاتهـقائمةـ ـالعاقة ـامدِبرـعىـأن ـالعقلـاأول(ـهو )الذيـيسمونه

عىـالعليةـوامعلولية،ـاـعىـاخلقـامبنيـعىـاإرادةـوااختيار،ـكاـنقولـنحن.ـ
ثمـإنناـاـنقول:ـإنـالعرشـلهـمدخليةـيـكلـيءـيـالكون،ـولكنناـنجزمـأنـلهـ
مدخليةـماـيـبعضـاأمور،ـبحسبـماـاستظهرناـمنـالنقل،ـاـنـتعداهـبعقولناـإذاـاـ
مدخليةـهاـيـهذاـاأمر،ـكمـاـيوجدـمدخليةـلسيدـاخلقـأمعنـيـبعضـاأمورـاـ
ـالتأثرـواخلق،ـوكاـيوجدـمدخليةـللمائكةـوغرهمـمنـخلوقاتـاهـتعاىـ ـنحو عى
اـعىـنحوـاخلقـأيضًا،ـوالعلمـهذهـاأمور،ـاـيتـأتىـإاـبالنقل،ـواـيوجدـعندناـ
نقلـفَصلـيـذلك،ـفنتوّقفـعندـماـأداناـإليهـالنظرـالصحيحـالذيـنرجوـاإصابةـفيهـ

منـاهـتعاى،ـوهوـجلـوعَزـأعلم.
قالـالطحاوي:ـ»ميطـبكلـيءـوباـفوقه«،ـويـنسخةـ»وفوقه«: كلـامواضعـالتيـ
وردـفيهاـلفظـاإحاطةـيـالقرآنـالكريمـُأريدـهاـإحاطةـالعلمـوالتدبر،ـوكامـاإمامـ
الطحاويـهناـعىـالتدبرـوالعلم،ـفقدـذكرـسابقًاـقضيةـالقضاءـوالقدرـثمـذكرـالعرشـ
ـبتدبرهـ ـأي: ـالتدبر،ـوهناـقال:ـميطـبكلـيء، ـالعرشـي ـإىـمدخلية والكريـوأشار

وعلمه،ـإحاطةـعلمـوتدبرـاـإحاطةـذاتـكاـقالـبهـبعضـامجسمة.
واـيفرقـمعنىـقوله:ـ»وفوقه«ـعنـقولهـ»وباـفوقه«؛ـأَنـكليهاـمرتبطـباإحاطة،ـ
ـعلمـوتدبرـوقهر،ـ ـهيـفوقيُة ـفالفوقيةـأيضًا ـالعلمـوالتدبر، ـإحاطُة واإحاطةـاـشكـأها
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ـلقوله:ـ ـتكونـ»فوقه«ـيـقوله:ـ»وفوقه«ـعطفـللبيانـوالتفسر، ـبلـيمكنـأن وسلطان،
»ميطـبكلـيء«،ـفتكونـبيانًاـلإحاطة،ـفهيـهاـنفسـمعنىـاإحاطة،ـوهوـالتدبرـ
والسلطانـالتام؛ـفاـإشكالـيـالعبارتن،ـولكنـاـشكـأنـقوله:ـ»وباـفوقه«ـأوضحـ

يـالدالةـعىـامعنىـالذيـذكرناه.ـ
إىـذكرـاإحاطةـ الواسطية«،ـحنـوصلـ »العقيدةـ ُذكرـيـبعضـروحـ وقدـ
»أنتـ حديث:ـ عىـ تعليقاـ هراسـ خليلـ ممدـ قالـ مكانية،ـ زمانيةـ اإحاطةـ فجعلـ
اأولـفليسـقبلكـيء....الخ«:ـ»فهذاـتفسرـواضحـجامعـيدلـعىـكالـعظمتهـ
الزمانية،ـ بيانـإحاطتهـ باأشياءـمنـكلـوجه،ـفاأولـواآخرـ سبحانه،ـوأنهـميطـ
والظاهرـوالباطنـبيانـإحاطتهـامكانية،ـكاـأنـاسمعـالظاهرـيدلـعىـأنهـالعايـفوقـ

ميعـخلقه،ـفاـيءـمنهاـفوقه))(«.ـاهـ.ـ
ـإشارةـمنـهّراسـإىـ ـاجهات،ـوهذا ـاهـتعاىـميٌطـهمـمنـميع ـأن معنىـذلك:
قولـابنـتيميةـيـتفسرهـحديث:ـ»وهوـالظاهرـوالباطن«،ـحيثـوردـعنـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـ
أحاديثـيقولـفيها:ـ»اللهمـأنتـاأولـفليسـقبلكـيء،ـوأنتـاآخرـفليسـبعدكـ

يء،ـوأنتـالظاهرـفليسـفوقكـيء،ـوأنتـالباطنـفليسـدونكـيء«.ـ
ـاهـتعاىـ ـأن ـانـقوله:ـ»فأنتـاأولـفليسـقبلكـيء«ـدليلـعى ـالتيمية واعتبـر
موجودـمنذـزمانـأزي،ـوهذاـمبنيـعىـقوهمـبالقدمـالنوعيـللعام،ـومّرـمعناـبعضـ

شواهدـمنـكامهمـتدلـعىـذلك.ـ
ـ»وأنتـالظاهر«ـ ـوالسام: ـالصاة ـقولـابنـتيميةـيـقولـرسولـاهـعليه وحاصُل
أّنـمعناه:ـأنـاهـسبحانهـوتعاىـفوقـالساواتـظاهر،ـأي:ـأنـاإنسانـإذاـوضعـنفسهـ

خارجـالكونـيظهرـلهـاهـمنـإحدىـاجهات؛ـأنهـميطـبالساواتـواأرض.ـ

))(ـ»رحـالواسطية«،ـممدـخليلـهراس،ـص42.
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ـأَنـحنـيضعـاإنسانـنفسهـخارجـ ـ»وأنتـالباطن«: ـالصاةـوالسام: وقولهـعليه
العامـيظهرـلهـاهـمنـإحدىـاجهات،واجهةـالثانيةـمنـالعامـتصبحـباطنةـلك،ـفاهـ
سبحانهـأيضًاـميطـبتلكـاجهة،ـفيصبحـجانبـمنهاـظهورًاـوللجانبـاآخرـبطونًا،ـ
كاـأنـالبطنـسّميـبطنًاـلبطونهـأي:ـاستـتاره،ـوالظهرـسّميـظهرًاـلظهوره،ـفالظاهرـ

منـإحدىـاجهاتـدائًاـهوـباطنـمنـاجهةـاأخرى،ـبحسبـامشاِهد.ـ
هذاـحاصلـماـذكرهـابنـتيميةـيـأكثرـمنـكتاب،ـورددهـمنـورائـهـمنـيتبعونـ

مذهبه،ـمثلـابنـعثيمنـيـ»رحـالعقيدةـالواسطية«،ـوممدـخليلـهّراس.ـ
وابنـتيميةـذكرهـبتوُسعـواستفاضة،ـوذكرـعليهـأمثلةـوتقريباتـواستدااتـ

وغرـذلك،ـحتىـإنهـاـيعودـللقارئـأُيـمالـللشّكـيـامعنىـالذيـيريده.
ـالتفصيلـ ـأما ـتيمية، ـابن ـبعضـالنصوصـالتيـتدلـعىـذلكـمنـكام ونذكرـهنا

يمكنـللباحثـالرجوعـإىـكتابـ»الكاشفـالصغر«.ـ
قالـابنـتـيمية:ـ»قالـاهـتعاى:ـ﴿ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴾ـ]احديد:ـ3[ـ
ـيقول:ـ ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـأنهـكان وقدـروىـمسلمـيـ»صحيحه«ـعنـأيـهريرةـريـاهـعنهـعن
ـفليسـفوقكـ ـفليسـبعدكـيءـوأنتـالظاهر أنتـاأولـفليسـقبلكـيءـوأنتـاآخر
يءـوأنتـالباطن،ـفليسـدونكـيءـاقضـعناـالدينـوأعنـناـمنـالفقر«ـفأخرـأنهـ
الظاهرـالذيـليسـفوقهـيء،ـوأنهـالباطنـالذيـليسـدونهـيء،ـفهذاـخرـبأنهـليسـ
فوقهـيءـيـظهورهـوعلوهـعىـاأشياء،ـوأنهـليسـدونهـيء،ـفا يكون أعظم بطونًا 
ـالدونـوليسـ ـالبطونـولفظ منه حيث بطن من اجهة اأخرى من العباد،ـمعـفيهاـلفظ
فعلم أن بطونـه أوجب أن  الباطنـفليسـدونكـيء،ـ الدونـبقولهـوأنتـ هوـلفظـ
ا يكون يء دونه، فا يء دونه باعتبار بطونه والبطون يكون باعتبار اجهة التي 

ليست ظاهرة.ـ
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وهذاـمـيقلـأنتـالسافل،ـوهذاـمـجئـهذاـااسمـالباطنـكـقوله:ـوأنتـالباطنـ
فليسـدونكـيءـإاـمقرونًاـبااسمـالظاهرـالذيـفيهـظهورهـوعلوه، فا يكون يء 
فوقه أن جموع ااسمن يدان عى اإحاطة والسعة وأنه الظاهر فا يء فوقه والباطن 

فا يء دونه.ـ
ـبلـقال: ليس  ـأنتـالسافلـواـوصفـاهـقطـبالسفولـاـحقيقةـواـمازًا ـيقل م
دونك يء فأخر أنه ا يكون يء دونه هناك،ـكاـجاءـيـاأثرـالذيـذكرهـمالكـيـ
اموطأـأنهـيقالـحسبناـاهـوكفىـسمعـاهـمنـدعاـليسـوراءـاهـمنـتهى،ـفاأمرـمتناهـ
ـالوجهنـميعًا،ـ ـالباطن،ـليبنـأنهـليسـيرجـعنهـمن مداهـواـيءـدونهـيـمعنىـاسمه
وذلكـأنـماـيـهذاـامعنىـمنـنفيـاجهةـيءـدونه،ـهوـبالنسبةـواإضافةـالتقديرية، 
ـالضارـوامانعـ وإا ففي احقيقة هو عال أيضًا من هناك واأشياء كلها حته،ـوهذاـكاـأن
ـفعلهـمنـالررـوامنعـواخفظـ ـبالنافعـامعطيـالرافعـأنـما واخافضـاـتذكرـإاـمقرونة
ـفيهـرمةـواسعةـونعمةـسابغة،ـفليسـيـاحقيقةـررًاـ ـأوجبـأنـتكون ـبالغة فيهـحكمة
ـماـيـالبطونـ ـيشبه ـوإنـكانـفيهـررـفالررـاإضايـبالنسبهـإىـبعضـامخلوقات، عامًا
منـكونهـليسـحتهـيء،ـوأنهـلوـأدىـبحبلـهبطـعليه،ـفإن اهبوط والتحتية أمر اضاي 

ـاهـ. بالنسبة إى تقدير حال لبعض امخلوقات،ـهذاـيـقدرهـوهذاـيـفعله))(«.
قالـابنـتيميةـتعليقًاـعىـحديثـ)أنتـالظاهر...ـإلخ(:ـ»فأخرـبأنهـليسـفوقهـ
يءـيـظهورهـوعلوهـعىـاأشياءـوأنهـليسـدونهـيءـفاـيكونـأعظمـبطونًاـمنهـ

حيثـبطنـيـاجهةـاأخرىـمنـالعباد)2(«.

ـالعباسـ ـاحرايـأبو ـتيمية ـبن ـاحليم ـأمدـعبد ـالكامية«، ـتلبيسـاجهميةـيـتأسيسـبدعهم ))(ـ»بيان
ت:ـ728،ـ)2:ـ220-)22(،ـمطبعةـاحكومةـــمكةـامكرمةـــ392)،ـط)،ـت:ـممدـبنـ

عبدـالرمنـبنـقاسم.
)2(ـامصدرـالسابقـ)):ـ552(.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرح الكبر  886
وبعدـأنـعرفناـماـامعنىـالذيـيريدهـابنـتيميةـبكلمةـالظاهرـأوـامحيط،ـنقول:ـ
بناًءـعىـامعنىـفّرـابنـتيميةـقولهـتعاى:ـ﴿ى ائ ائ ەئ﴾ـ]الروج:ـ20[،ـأي:ـمنـ
وراءـالناسـميط،ـوليسـامعنىـالذيـيريده:ـأنهـميطـبعلمهـوعامـباـبنـأيدهمـوماـ
هاـأنهـ خلفهمـومنـميعـاجهات،ـا،ـفهذاـامعنىـمُلـاتفاق،ـواـخافـفيه،ـبلـفَرَ

منـجهِةـوراِئهمـهوـأيضًاـميط،ـأي:ـإنهـيأخذـاآيةـعىـظاهرهاـالعري))(.ـ

))(ـقالـابنـتيمية:ـ»فإذاـقدرـأنـالعرشـمستـديرـميطـبامخلوقاتـكانـهوـأعاهاـوسقفهاـوهوـ
الباقيةـأصًا،ـ إليهـواىـماـفوقهـاإنسانـإاـمنـالعلوـاـمنـجهاتهـ فوقهاـمطلقًاـفاـيتوجهـ
ومنـتوجهـإىـالفلكـالتاسعـأوـالثامنـأوـغرهـمنـاأفاكـمنـغرـجهةـالعلو،ـكانـجاهًاـ
ـالشكل.ـ ـيكونـكرى ـأن ـإىـماـفوقهـوغايةـماـيقدر ـالعرشـأو ـإى ـالعقاءـفكيفـبالتوجه باتفاق
واهـتعاىـميطـبامخلوقاتـكلهاـإحاطةـتليقـبجالهـفانـالساواتـالسبعـواأرضـيـيدهـ ـ

أصغرـمنـاحمصةـيـيدـأحدنا.
وأماـقولـالقائل:ـإذاـكانـكريًاـواهـمنـورائهـميطـبهـبائنـعنه،ـفاـفائدةـأنـالعبدـيتوجهـإىـاهـ ـ
حنـدعائهـوعبادتهـفيقصدـالعلوـدونـالتحت،ـفاـفرقـحينئذـوقتـالدعاءـبنـقصدـجهةـ
العلوـوغرهاـمنـاجهاتـالتىـحيطـبالداعى،ـومعـهذاـنجدـيـقلوبناـقصدًاـيطلبـالعلوـاـ

يلتفتـيمنةـواـيرة،ـفاخروناـعنـهذهـالرورةـالتىـنجدهاـيـقلوبناـوقدـفطرناـعليها.
ـلتوهمـامتوهمـأنـنصفـالفلكـيكونـحتـاأرض،ـوحتـماـعىـ ـالسؤالـإناـورد فيقالـله:ـهذا ـ
وجهـاأرضـمنـاآدمينـوالبهائم،ـوهذاـغلطـعظيمـفلوـكانـالفلكـحتـاأرضـمنـجهةـ
لكانـحتهاـمنـكلـجهة،ـفكانـيلزمـأنـيكونـالفلكـحتـاأرضـمطلقًاـوهذاـقلبـللحقائقـ
إذـالفلكـهوـفوقـاأرضـمطلقًا،ـوأهلـاهيئةـيقولون:ـلوـأنـاأرضـخروقةـإىـناحيةـأرجلنا،ـ
ـألقىـمنـتلكـالناحيةـ ـلكانـينتهيـإىـامركز،ـحتىـلو ـثقيلـكاحجر،ـونحوه وألقىـيـاخرقـيء
حجرـآخرـالتقياـميعًاـيـامركز،ـولوـقدرـأنـإنساننـالتقياـيـامركزـبدلـاحجرينـالتقتـ
رجاماـومـيكنـأحدماـحتـصاحبهـبلـكاماـفوقـامركز،ـوكاماـحتـالفلكـكامرقـ
ـاأرضـ ـأو ـبامغربـيـالساء ـاأرضـورجًا ـأو ـبامرقـيـالساء ـأنـرجًا ـقدر ـلو وامغربـفإنه
مـيكنـأحدماـحتـاآخرـوسواءـكانـرأسهـأوـرجاهـأوـبطنهـأوـظهرهـأوـجانبهـماـييـالساء،ـ
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أوـماـييـاأرض.ـ
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وإذاـكانـمطلوبـأحدماـماـفوقـالفلكـمـيطلبهـإاـمنـاجهةـالعليا،ـمـيطلبهـمنـجهةـرجليهـ ـ=
أوـيمينهـأوـيسارهـلوجهن:

أحدما:ـأنـمطلوبهـمنـاجهةـالعلياـأقربـإليهـمنـميعـاجهات،ـفلوـقدرـرجلـأوـملكـيصعدـ ـ
ـأنهـيرقـ ـأمكنهـذلك،ـواـيقولـعاقل ـأقربـإذا ـييـرأسه ـفوقـكانـصعودهـما ـإىـما ـأو ـالساء إى
ـإىـحيثـأمكنـ ـأوـخلفًا ـأمامًا ـأو ـأوـشااً ـيذهبـيمينًا اأرضـثمـيصعدـمنـتلكـالناحية،ـواـأنه
منـاأرض،ـثمـيصعد،ـأنهـأيـمكانـذهبـإليهـكانـبمنزلةـمكانهـأوـهوـدونه،ـوكانـالفلكـ

فوقهـفيكونـذهابهـإىـاجهاتـاخمسـتطويًاـوتعبًاـمنـغرـفائدة.
ـالشمسـ ـأن ـالعلياـمع ـاجهة ـإاـمن ـأنـياطبـالشمسـوالقمرـفإنهـاـياطبه ـأراد ـأنـرجًا ولو ـ
والقمرـقدـترقـوقدـتغربـفتنحرفـعنـسمتـالرأس،ـفكيفـبمنـهوـفوقـكلـيءـدائًاـ
ـاحجرـتطلبـمركزهاـبأقرـطريق،ـ ـاحركةـكحركة اـيأفلـواـيغيبـسبحانهـوتعاى؟ـوكاـأن
ـفالطلبـاإراديـالذيـيقومـبقلوبـالعبادـكيفـيعدلـعنـالراطـامستقيمـ وهوـاخطـامستقيم،

ـإىـطريقـمنحرفـطويل. القريب،
ـالتيـ ـالشياطنـفأخرجتهـعنـفطرته ـإاـمنـاجتالته واهـتعاىـفطرـعبادهـعىـالصحةـوااستقامة ـ

فطرـعليها.
ـأوـوراءهـ ـأمامه ـامركزـوإنـقصده ـإى ـينتهيـقصده ـالسفلـباـعلو،ـكان ـإذاـقصد ـأنه ـالثانى: الوجه ـ
أوـيمينهـأوـيسارهـمنـغرـقصدـالعلوـكانـمنتهىـقصدهـأجزاءـاهواء،ـفابدـلهـمنـقصدـالعلوـ

رورةـسواءـقصدـمعـذلكـهذهـاجهاتـأوـمـيقصدها.
ولوـفرضـأنهـقالـأقصدهـمنـاليمنـمعـالعلوـأوـمنـالسفلـمعـالعلوـكانـهذاـبمنزلةـمنـيقولـ ـ
أريدـأنـأحجـمنـامغربـفأذهبـإىـخراسانـثمـأذهبـإىـمكةـبلـبمنزلةـمنـيقولـأصعدـإىـ
الناحيةـاأخرى،ـفهذاـوإنـكانـمكنًاـيـ الفلكـمنـ فأنزلـيـاأرضـثمـأصعدـإىـ اأفاكـ
امقدورـلكنهـمستحيلـمنـجهةـامتناعـإرادةـالقاصدـله.ـوهوـخالفـللفطرةـفإنـالقاصدـيطلبـ
ـإليهـ ـتوجه ـالذىـيعبدهـويتوكلـعليهـوإذا ـاذاـكانـمقصودهـمعبوده ـبأقربـطريق،ـاـسيا مقصوده
عىـغرـالراطـامستقيمـكانـسرهـمنكوسًاـمعكوسًا«.ـ]كتبـورسائلـوفتاوىـشيخـاإسامـ
ابنـتيمية،ـأمدـعبدـاحليمـبنـتيميةـاحرايـأبوـالعباسـت:ـ728،ـ)6:ـ567-570(،ـمكتبةـ
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـالنجدي[.ـ ـالعاصمي ـالرمنـبنـممدـبنـقاسم ابنـتيمية،ـط2،ـت:ـعبد
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ـلكلـيءـعامـ ـفمراده:ـمدّبر ـالطحاويـحنـقال:ـ»ميطـبكلـيء«، لكنـاإمام
به؛ـمناسبةـالسياق،ـوأنهـأيضًاـيستحيلـأنـيريدـاإحاطةـالتيـذكرهاـابنـتيمية،ـوذلكـ
أنـاإحاطةـالتيـقالـهاـابنـتيميةـاـتـتمـإاـبعدـإثباتـاجهة،ـوقدـسبقـأنـاإمامـ
ـالطحاويـباإحاطةـإحاطَةـ ـفيستحيلـإذنـأنـيريدـاإماُم الطحاويـقدـنفىـاجهةـواحّد،

الذاتـباجهةـواحدـوالنهاياتـالتيـنفاهاـسابقًا.
وباـأنـاإحاطةـهناـإحاطُةـعلمـوتدبرـقال:ـ»ميطـبكلـيءـوفوقه«،ـفيجبـ
ـالفوقيةـهناـعىـأهاـفوقيةـالقدرة؛ـأهاـهيـامناسبةـإحاطةـالتدبرـوالعلم،ـ أنـنحمل

إذاـكانـاهـسبحانهـوتعاىـميطًاـبعلمه،ـوفوقـكلـيء.ـ
ـلئاـيتوهمـ ـالقهرـوالقدرة؛ ـفوقية ـأيضًا: ـبالفوقيةـهنا ـامقصود ـيكون إذنـجبـأن
ـامخلوقاتـمقهورةـ ـفقدرة ـالتدبر، ـلكيـيتمـله ـإىـقدرةـغره إنسانـأنـاهـسبحانهـبحاجة
لقدرةـاهـسبحانهـوتعاى،ـمنها:ـ﴿مئ ىئ يئ جب﴾ـ]اأنعام:ـ8)[،ـيعنيـقهرهـ

فوقـقهرـعباده.
كام عن ااستواء عى العرش:

جـاءـيـ»فـتحـالباري«:ـ»قـالـأبوـالعاليـة:ـ﴿ۈئ ېئ ېئ﴾ـ]البقرة:ـ29[:ـ
ارتفع.ـ﴿ہ﴾:ـخلق.ـيـروايةـالكشميهني:ـ﴿ېئ﴾:ـخلقهن....ـوقالـماهدـ

﴿ۈئ﴾:ـعاـعىـالعرش.
ـامذكورـهنا؛ـفقالتـامعتزلة:ـمعناه:ـ ـاختلفـالناسـيـ»ااستواء« ـابنـبطال: قال

ااستياءـبالقهرـوالغلبة،ـواحتجواـبقولـالشاعر:
منـغرـســيفـودمـمهراِققدـاستوىـبرـعىـالعراق

ـابنـتيمية،ـظهرـلهـماـخصناهـ ـالنص،ـوقدـأوردناهـعىـطولهـأميتهـيـبيانـمراد ومنـتأملـيـهذا ـ=
يـالرح،ـوتوجدـنصوصـأخرىـتدلـعىـذلك،ـلكنـامقامـيضيقـلوـاشتغلناـبنقلهاـهنا.
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وقالتـاجسمية:ـمعناهـااستقرار.

ـارتفع،ـوبعضهم:ـمعناه:ـعا،ـوبعضهم:ـمعناه:ـ ـالسنة:ـمعناه: ـبعضـأهل وقال
املكـوالقدرة،ـومنه:ـ»استوتـلهـامالك«ـيقالـلِـمنـأطاعهـأهلـالباد.

وقيل:ـمعنىـااستواء:ـالتامـوالفراغـمنـفعلـاليء،ـومنهـقولهـتعاى:ـ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ﴾ـ]القصص:ـ4)[؛ـفعىـهذاـفمعنىـ﴿ک ک گ﴾ـ]اأعراف:ـ

54[:ـأتمـاخلق،ـوخصـلفظـ﴿گ﴾؛ـلكونهـأعظمـاأشياء.
وقيل:ـإنـ﴿ک﴾ـيـقوله:ـ﴿ک گ﴾ـبمعنىـ»إى«ـفامرادـــعىـهذاــ:ـانتهىـ

إىـالعرش،ـأي:ـفياـيتعلقـبالعرش؛ـأنهـخلقـاخلقـشيئًاـبعدـيء.
ـيزلـقاهرًاـغالبًاـمستوليًا،ـ ـامعتزلة؛ـفإنهـفاسد؛ـأنهـم ـبطال:ـفأماـقول ـابن ثمـقال
وقوله:ـ﴿ک ک﴾ـيقتيـافتتاحـهذاـالوصفـبعدـأنـمـيكن،ـوازُمـتأويلهم:ـأنهـ

كانـمغالبًاـفيه،ـفاستوىـعليهـبقهرـمنـغالبه،ـوهذاـمنتٍفـعنـاهـسبحانه.
وأماـقولـامجسمة؛ـففاسدـأيضًا؛ـأنـااستقرارـمنـصفاتـاأجسام،ـويلزمـ
منهـاحلولـوالتناهي،ـوهوـماٌلـيـحقـاهـتعاى،ـوائـقـبامخلوقات؛ـلقولهـتعاى:ـ

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾ـ]امؤمنـون:ـ28[،ـوقوله:ـ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]الزخرف:ـ3)[.

قال:ـوأماـتفسرـ﴿ک﴾:ـعا،ـفهوـصحيٌح،ـوهوـامذهبـاحقـوقوُلـأهلـ
ـبالعّي،ـوقال:ـ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ـ السنة؛ـأنـاهـسبحانهـوصفـنفسه

]يونس:ـ8)[،ـوهيـصفةـمنـصفاتـالذات.
وأماـمنـفّره:ـارتفع؛ـففيهـنظر؛ـأنهـمـيِصفـبهـنفسه.

قال:ـواختلفـأهلـالسنة:ـهلـااستـواُءـصفةـذاتـأوـصفةـفعل؟ـفمنـقال:ـ
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ـاهـفعلـ معناه:ـعا؛ـقال:ـهيـصفةـذات،ـومنـقالـغرـذلك؛ـقال:ـهيـصفةـفعل،ـوإن
فعًاـساهـ﴿ک﴾ـعىـعرشه،ـاـأنـذلكـقائٌمـبذاته؛ـاستحالةـقيامـاحوادثـبه.ـ

انتهىـملَخصًا.
وقدـألزمهـمنـفرهـبااستياءـبمثلـماـألزمـهوـبهـمنـأنهـصارـقاهرًاـبعدـأنـمـ

يُكن،ـفيلزمـأنهـصارـغالبًاـبعدـأنـمـيكن.
بالتمسـكـبقـولهـتعاى:ـ﴿ژ  ڑ ڑ  للفريقيـنـ واانـفصالـعنـذلكـ
ک﴾ـ]النساء:ـ7)[؛ـفانـأهلـالعلمـبالتفسرـقالواـمعناه:ـمـيَزلـكذلك؛ـكاـتقدمـ

بيانهـعنـابنـعباسـيـتفسرـ﴿پ﴾«))(.
ـبطال،ـواعراٌفـ ـابن ـباـذكره ـامعتزلة ـتسليٍمـإلزام ـفيهـعدُم ـابنـحجرـهنا وكام
منهـأنهـإنـلزمهمـماـألزمهمـبه،فإنهـيلزُمـأهَلـالسنةـماـألزموهمـبه،ـولكنـالصحيح:ـ

أنهـاـيلَزمـأحدًاـماـألَزَمهـاآخر؛ـلـاـذكرهـابنـحجر.
وعنديـــكاـعرفَتـسابقًاــ:ـأنـالتفسرـالذيـنقلهـعنـبعضهمـبأنـااستواء:ـ
هوـالتام،ـثمـإنـالتامـحّددـبحسبـماـتعّلقـبهـوأضيفـإليه،ـهوـاأظهرـيـمواضعـ

ااستواء.ـ
ـاستوىـالوجه:ـ ـُنقلـعنـثعلب: ـ»وبقيـمنـمعايـ﴿ک﴾ـما ثمـقالـابنـحجر:
اتصل،ـواستوىـالقمر:ـامتأ،ـواستوىـفانـوفان:ـماَثا،ـواستوىـإىـامكان:ـأقبل،ـ
واستوىـالقاعدـقائًاـوالنائمـقاعدًا،ـويمكنـرُدـبعضـهذهـامعايـإىـبعض،ـوكذاـماـ

تقدمـعنـابنـبطال«)2(.

))(ـ»فتحـالباري«ـ)3):ـ405(ـأمدـبنـعيـبنـحجرـأبوـالفضلـالعسقايـالشافعيـت:ـ852،ـ
)3):ـ406(،ـدارـامعرفةـــبروت،ـت:ـمبـالدينـاخطيب.

)2(ـامصدرـالسابقـ.
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ـالردـبأنـنتذكرـأنـلفظـ»ااستواء«ـاـيفيدـمعنىـخارجيًاـبذاته،ـبلـ أقول:ـكيفية
بحسبـماـيضافـإليه،ـوبحسبـماـيقيدـهوـبه،ـأماـاللفظـذاتهـفمعناه:ـالتام،ـوالتام:ـ
معنىـإضايـاـيمكنـحُققهـكاـهوـيـاخارج،ـولكنـإذاـقيل:ـاستوىـعلُمهـوتدبرهـ

للمخلوقات،ـفمعناه:ـتمـتدبُرهـهاـبعدـأنـخَلقها،ـوإذاـجاء:ـ﴿ک ک گ گ 
گ گ﴾ـ]اأعراف:ـ54[،ـفمعناه:ـتمـتدبرهـلأرضـبإنـصارـُيغيـالليلـالنهار.ـ
]البقرة:ـ29[ـيـحتملـمعنىـآخرـ إاـأنهـيـقولهـتعاى:ـ﴿ۈئ ېئ ېئ﴾ـ
بمجموعـ﴿ۈئ ېئ﴾ـفيصرـمعناه:ـقصدـالساء،ـفأتـمهَن..ـإلخ،ـوهكذاـفإنـماـ
قالهـأهلـالسنةـمتمل،ـوماـنقلهـعنـالبعضـمنـأهلـالسنةـــوهوـمعنىـالتمـامـــهوـ
ـيكنـ ـاهـم ـأن ـالبعُضـمن ـبه ـألزمهم ـيلزمـعنهـما ـامعتزلةـفجائزـا اأقرب،ـوماـذكرهـعن
قادرًاـأوـقاهرًاـثمـصارـكذلك،ـواانفصالـيكونـكاـقالـابنـحجر،ـأوـنقول:ـإنـاهـ
تعاىـاستوى،ـأي:ـتمـتدبَرهـبعدـأنـخَلقها،ـوقبلـاخلقـاـيوجدـتدبر،ـفاـيلزمـعىـ
ذلكـأُيـمظورـعىـقولـأهلـالسنةـواـامعتزلة،ـواـعىـقولـمنـقال:ـإنـااستواءـ
هوـالتام،ـولكنـعىـقولـمنـقال:ـإنـااستواءـهوـالعلو،ـوقال:ـإنـالعلّوـصفةـذات،ـ

فيوجدـإشكاٌلـعىـميعـااحتااتـيـمعنىـااستواء.
ـفيلزمـعىـذلكـأنـاهـتعاىـ ـبمعنىـالعلوـصفُةـذات، ـإنـااستواء ـالقائل: فإنـقال
مـيكنـعاليًاـثمـصارـكذلك،ـوهذاـكفٌرـباهـتعاىـالعظيمـالعّيـبالذات،ـوالذيـاـ

يتوّقفـعلُوهـعىـفعٍلـمنـأفعاله.
اموجهـ ينفكـعنـاإشكالـ قالـذلكـ بأنـمنـ ابنـحجرـ قوُلـ وحينئـذـيكونـ
إليهمـــكاـوجهـإىـامعتزلةـــباستحضارـاآيةـالتيـاقرحها؛ـغَرـصحيح؛ـأنـاآيةـ
إناـفيهاـأنـااستواءـحصلـبعدـفعلـمعنـفعلهـاهـتعاى،ـفلوـقلنا:ـإنـااستواءـهوـ
العلُوـالذايـهـتعاىـــوهوـحصلـبعدـفعلـمنـاأفعالـاحادثةـــفيلزمـعىـذلكـأنهـ

قبلـذلكـالفعلـمـيكنـحاصًا،ـوهذاـمال.
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وأماـلوـقلنا:ـإنـااستواءـفعٌلـفعلهـاهـتعاى،ـفإماـأنـيكونـهذاـالفعلـحادثـًاـ
يـالذاتـاإهية،ـوهوـمعنىـاارتفاعـاحيـباجهةـواحدـالذيـيقولـبهـامجسمة،ـ

وإماـأنـيكونـالفعلـحادثًاـيـغرـالذاتـمنـامخلوقات،ـكاـقالـاأشعري.ـ
ـاحوادثـ ـاهـفعلـفعًاـيـذاته،ـفإنهـيلزمـعىـذلكـقياُم ـإن ـأنهـإذاـقلنا: ومعلوم:
يـذاتـاهـتعاى،ـويلزمـعليهـأيضًاـأنـاهـتعاىـمـيكنـكامًا،ـثمـصارـكامًاـبفعلهـ

احادثـهذا.ـ
وهذاـباطٌلـكمـاـاـيفىـعىـأحد،ـوعىـذلكـفإنـمنـقالـبأنـااستواءـفعٌلـ

حادثـيـذاتـاهـتعاىـفقوُلهـباطل،ـمهاـكانـمعنىـهذاـالفعل.ـ
ـالعرش،ـفاـضرـ ـاهـتعاىـيـامخلوقاتـأو ـااستواءـفعٌلـفعله ـإن وأماـمنـقال:
ـالتدبر،ـ ـالتام،ـفيكونـمام ـااستواءـهو يـذلك،ـكاـقّررناه،ـوهوـمتوافٌقـمعـقولنا:ـإن

وهوـامفهومـمنـاآياتـالكريمة.ـ
قالـابنـحجر:ـ»وقدـنقلـأبوـإساعيلـاهرويـيـكتابـ»الفاروق«ـبسندهـإىـ
داودـبنـعيـابنـخلفـقال:ـكـناـعندـأيـعبدـاهـبنـاأعرايـــيعنيـممدـبنـزيادـ
اللغويـــفقالـلهـرجل:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ـ]طه:ـ5[ـفقال:ـهوـعىـالعرشـ
كاـأخر،ـقال:ـياـأباـعبدـاه،ـاناـمعناه:ـاستوى،ـفقال:ـاسكت!ـاـيقال:ـ»استوىـعىـ

اليء«ـإاـأنـيكونـلهـمضاّد«))(.
ـأوضحناهـ ـإىـذلكـابنـحجر،ـوكا ـأشار ـلهـكا ـيسّلم ـاأعرايـا ـابن أقول:ـقول
ـفيهـقريبـسهلـميسور.ـ ـفبابـامجاز ـاللغوي، ـبابـالوضع سابقًا،ـولوـسلمـماـقيلـمن
قالـابنـحجر:ـ»ومنـطريقـممدـبنـأمدـبنـالنرـاأزدي:ـسمعتـابنـاأعرايـ

))(ـ»فتحـالباري«ـ)3):ـ405(.
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يقول:ـأراديـأمدـبنـأيـداودـأنـأجدـلهـيـلغةـالعربـ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ـ

بمعنىـ»استوى«ـفقلت:ـواهـماـأصبُتـهذا.
وقالـغره:ـلوـكانـبمعنىـ»استـوى«ـمـيتصـبالعرش؛ـأنهـغالبـعىـميعـ

امخلوقات.ـ
ونقلـمييـالسنةـالبغويـيـ»تفسره«ـعنـابنـعباســـوأكثرـامفرينــ:ـأنـ

معناه:ـارتفع،ـوقالـأبوـعبيدـوالفراءـوغرماـبنحوه«))(.
أقول:ـقدـاـنرّجحـنحنـأنـااستـواءـأريدـبهـااستـياء،ـولكنـناـاـنـقولـ
باستحالته،ـواـببطانه،ـواـيلزمـمنـااستياءـأنـتكونـهناكـمغالبةـمطلقًا،ـوعىـماـ
ذكرناهـمنـأنـااستواءـهوـالتامـفاـيلزُمناـأّيـيءـماـألزموهـللمعتزلة،ـوماـنلزمهـ

نحنـللمجّسمة.ـ
ـالقاسمـالالكائيـيـكتابـ»السنة«ـمنـطريقـاحسنـ ـ»وأخرجـأبو قالـابنـحجر:
ـااستواءـغرـمهول،ـوالكيفـغرـمعقول،ـ ـأهاـقالت: ـأمـسلمة ـأمه:ـعن البريـعن

واإقرارـبهـإيان،ـواجحودـبهـكفر.
ومنـطريقـربيعةـبنـأيـعبدـالرمنـأنهـسئل:ـكيفـاستوىـعىـالعرش؟ـفقال:ـ
ااستـواءـغرـمهول،ـوالكيفـغرـمعقول،ـوعىـاهـالرسالة،ـوعىـرسولهـالباغ،ـ

وعليناـالتسليم.
ـنقول:ـ ـــوالتابعونـمتوافرونــ وأخرجـالبيهقيـبسندـجيدـعنـاأوزاعيـقال:ـكنا

إنـاهـعىـعرشه،ـونؤمنـباـوردتـبهـالسنةـمنـصفاته.
وأخرجـالثعلبيـمنـوجـٍهـآخَرـعنـاأوزاعي:ـأنهـسئـلـعنـقولهـتعاى:ـ﴿ک 

ک ک گ﴾ـفـقال:ـهوـكاـوصفـنفسه.

))(ـ»فتحـالباري«ـ)3):ـ405(.
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وأخرجـالبيهقيـبسندـجيدـعنـعبدـاهـبنـوهبـقال:ـكناـعندـمالك،ـفدخلـ
ـفأطرقـمالك،ـ ـاه،ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ـكيفـاستوى؟ ـأباـعبد ـيا ـفقال: رجل،
بهـ كاـوصفـ ڑ﴾ـ فقال:ـ﴿ڈ ژ ژ  رأسهـ رفعـ ثمـ الُرَحضاء،ـ فأخذتهـ

نفسه،ـواـيقال:ـكيف،ـوكيفـعنهـمرفوع،ـوماـأراكـإاـصاحبـبدعة،ـأخِرجوه.
ومنـطريقـحيىـبنـحيىـعنـمالكـنحوـامنقولـعنـأمـسلمة،ـلكنـقالـفيه:ـ

واإقرارـبهـواجب،ـوالسؤالـعنهـبدعة.
وأخرجـالبيهقيـمنـطريقـأيـداودـالطياليـقال:ـكانـسفيانـالثوريـوشعبةـ
ومادـبنـزيدـومادـبنـسلمةـوريكـوأبوـعوانةـاـحّددون،ـواـيشّبهون،ـويروونـ
هذهـاأحاديث،ـواـيقولون:ـكيف.ـقالـأبوـداود:ـوهوـقولنا.ـقالـالبيهقي:ـوعىـهذاـ

مىـأكابرنا«))(.
قالـابنـعبدـالرـيـ»التمهيد«:ـ

»عنـابنـوضاح:ـسألتـحيىـبنـمعنـعنـالتنـزل؟ـفقال:ـأِقـَرـبهـواـُحّدـفيهـ
بقول،ـكُلـمنـلقيُتـمنـأهلـالسنةـيصّدقـبحديثـالتنزل.ـقال:ـوقالـيـابنـمعن:ـ

صِدْقـبه،ـواـتصْفه.
وحدثناـأمدـبنـسعيدـبنـبرـقال:ـحدثناـابنـأيـدليمـقال:ـحدثناـابنـوّضاحـ

قال:ـسألتـحيىـبنـمعنـعنـالتنُزل؟ـفقال:ـأقَرـبه،ـواـحّدـفيه.
وأخرناـممدـبنـعبداملكـقال:ـحدثناـعبدـاهـبنـيونسـقال:ـحدثناـبقُيـبنـ
خّلدـقال:ـحدثناـبكارـبنـعبداهـالقريـقال:ـحدثناـمهديـبنـجعفر:ـعنـمالكـبنـ
أنهـسألهـعنـقولـاهـعزـوجل:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ـكيفـاستوى؟ـ أنس:ـ

))(ـ»فتحـالباري«ـ)3):ـ407(.
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قال:ـفأطرقـمالك،ـثمـقال:ـاستواؤهـمهول،ـوالفعلـمنهـغرـمعقول،ـوامسألةـعنـ

هذاـبدعة.
قالـبقي:ـوحدثناـأيوبـبنـصاحـامخزوميـــبالرملةـــقال:ـكناـعندـمالكـإذـ
جاءهـعراقٌيـفقالـله:ـياـأباـعبدـاه،ـمسألةـأريدـأنـأسألكـعنها،ـفطأطأـمالٌكـرأسهـ
فقالـله:ـياـأباـعبدـاهـ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ـكيفـاستوى؟ـقال:ـسألَتـعنـ
غرـمهول،ـوتكلمَتـيـغرـمعقول،ـإنكـامـُرؤـسوء،ـأخِرجوه!ـفأخذواـبضبعيهـ

فأخَرجوه.
ـُيتحّدثـبتلكـاأحاديث؛ـأنـ ـمالكـأن ـإناـكره ـبنـمزين: ـإبرهيم وقالـحيىـبن
فيهاـحّدًاـوصفةـوتشبيهًا،ـوالنجاةـيـهذاـاانتهاُءـإىـماـقالـاهـعزـوجلـووصفـبهـ
نفسهـبوجٍهـويَدينـوبسٍطـواستواٍءـوكاٍم،ـفقال:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱـ﴾ـ]البقرة:ـ

5))[ـوقال:ـ﴿وئ ۇئ ۇئ﴾ـ]امائدة:ـ64[ـوقال:ـ﴿ائ ەئ ەئ وئ 
وئـ﴾ـ]الزمر:ـ67[«))(.

وروىـيـ»طبقاتـامحدثنـبأصبهان«:ـ»عنـممدـبنـالنعانـبنـعبدـالسامـ
يقول:ـأتىـرجٌلـمالَكـبَنـأنس،ـفقال:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ـكيفـاستوى؟ـ
قال:ـفأطرقـوجعلـيعرق،ـوجعلناـننتظرـماـيأمرـبه،ـفرفعـرأسه،ـفقال:ـااستواءـمنهـ
غرـمهول،ـوالكيفـمنهـغرـمعقول،ـواإيانـبهـواجب،ـوالسؤالـعنهـبدعة،ـوماـ

أراكـإاـضاّا،ـأخِرجوه«)2(.
ـالكيفـ ـينفون ـالرواياتـميعهًاـعنـالسلفـامّتَبعنـتدّلـعىـأهمـكانوا ـإن أقول:
عنـاهـتعاى،ـواـيقولون:ـإنـالكيفـثابٌتـولكنّـناـاـنعلمه،ـكاـيزُعمـامجسمة،ـ

))(ـ»التمهيد«ـ)7:ـ)5)(.
)2(ـ»طبقاتـامحدثنـبأصبهان«ـ)2:ـ4)2(.
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بلـينـفونـأصلـالكيف،ـوعىـذلكـتدّلـقصةـاإمامـمالكـحيثـقالـللرجل:ـ»إنـ
الكيفـغرـمعقول«،ـوكذاـقالتـأمـسلمةـوربيعة،ـفهذاـيدلـعىـأنهـاـيصّحـللمنّزهـ

إثباتـأصلـالكيفـهـتعاى.ـ
وتأملـكيفـيّرحونـفورًاـبنفيـاحّدـعنـاهـتعاى،ـويّرحونـبنفيـالكيف،ـ

وأنـاإمامـمالكًاـكانـاـيرويـهذهـاأحاديثـهروبًاـمنـاحّدـوالكيف.ـ
قالـابنـحجر:ـ

»وأسندـالالكائي:ـعنـممدـبنـاحسنـالشيبايـقال:ـاتفقـالفقهاءـكُلهمـمنـ
امرقـإىـامغربـعىـاإيانـبالقرآنـوباأحاديثـالتيـجاءـهاـالثقاتـعنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ
يـصفةـالرّبـمنـغرـتشبيهـواـتفسر،ـفمنـفّسـرـشيئًاـمنهاـوقالـبقولـجهم،ـفقدـ
خرجـعاـكانـعليهـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـوأصحاُبهـوفارقـاجاعة؛ـأنهـوصفـالرّبـبصفةـاـ

يء.
ـبنـمسلم:ـسألتـاأوزاعَيـومالكًاـوالثورّيـوالليثـبنـسعدـ ـالوليد ومنـطريق

عنـاأحاديثـالتيـفيهاـالصفة؛ـفقالوا:ـأِمُروهاـكاـجاءتـباـكيف.
ـاأعى:ـسمعتـ ـيونسـبنـعبد ـأيـحاتمـيـ»مناقبـالشافعي«:ـعن ـابن وأخرج
الشافعيـيقول:ـهـأساٌءـوصفاتـاـيسعـأحدًاـرُدها،ـومنـخالفـبعدـثبوتـاحجةـ
ـبالعقلـ ـيدرك ـباجهل؛ـأّنـعلمـذلكـا ـُيعذر ـاحجة؛ـفإنه عليهـفقدـكفر،ـوأماـقبلـقيام
واـالرؤيةـوالفكر،ـفنثبتـهذهـالصفات،ـوننفيـعنهـالتشبيهـكاـنفىـعنـنفسهـفقال:ـ

﴿ٺ ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ))[.
وأسندـالبيهقيـبسندـصحيح:ـعنـأمدـبنـأيـاحواري:ـعنـسفيانـبنـعيينةـ

قال:ـكلـماـوصفـاهـبهـنفسهـيـكتابه،ـفتفسُرهـتاوُتهـوالسكوُتـعنه.
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ـالضبعيـقال:ـمذهبـأهلـالسنةـيـقوله:ـ﴿ڈ ژ ژ  ومنـطريقـأيـبكر

ڑ﴾ـقال:ـباـكيف.

واآثارـفيهـعنـالسلفـكثرة،ـوهذهـطريقةـالشافعيـوأمدـبنـحنبل.
وقالـالرمذيـيـ»اجامع«ـعقبـحديثـأيـهريرةـيـالنزول:ـوهوـعىـالعرش؛ـ
كاـوصفـبهـنفسهـيـكتابه؛ـكذاـقالـغُرـواحدـمنـأهلـالعلمـيـهذاـاحديثـوماـ

يشبههـمنـالصفات.ـ
وقالـيـبابـفضلـالصدقة:ـقدـثبتتـهذهـالرواياُت،ـفنؤمنـها،ـواـنتوّهم،ـ
واـُيقال:ـكيف؟ـكذاـجاءـعنـمالكـوبنـعيينةـوابنـامبارك:ـأهمـأَمُروهاـباـكيف،ـ

وهذاـقولـأهلـالعلمـمنـأهلـالسنةـواجاعة.
وأماـاجهميةـفأنكروها،ـوقالوا:ـهذاـتشبيه،ـوقالـإسحاقـبنـراهويه:ـإناـيكونـ

التشبيهـلوـقيل:ـيٌدـكَيٍدـوسمٌعـكسمع.ـ
وقالـيـتفسرـامائدة:ـقالـاأئمة:ـنؤمنـهذهـاأحاديثـمنـغرـتفسر،ـمنهمـ

الثوريـومالكـوابنـعيينةـوابنـامبارك.
وقالـابنـعبدـالر:ـأهلـالسنةـمِمعونـعىـاإقرارـهذهـالصفاتـالواردةـيـ
الكتابـوالسنة،ـومـيكّيفواـشيئًاـمنها،ـوأماـاجهميةـوامعتزلةـواخوارجـفقالوا:ـمنـ

أقرـهاـفهوـمشّبه،ـفسّاهمـمنـأقّرـهاـمعطلة.
وقالـإمامـاحرمنـيـ»الرسالةـالنـظامية«:ـاختلفتـمسالُكـالعلمـاءـيـهذهـ
الظواهر،ـفرأىـبعُضهمـتأويلها،ـوالتـزمـذلكـيـآيـالكتابـوماـيصّحـمنـالسنن،ـ
ـالظواهرـعىـمواردها،ـوتفويضـ ـالسلفـإىـاانكفاِفـعنـالتأويل،ـوإجراِء وذهبـأئمُة
ـإىـاهـتعاى،ـوالذي نرتضيه رأيًا وندين اه به عقيدة: اتباع سلف اأمة؛ للدليل  معانيها
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القاطع عى ان إماع اأمة حجة، فلو كان تأويل هذه الظواهر حتًا ا وشك أن يكون 
اهتامهم به فوق اهتامهم بفروع الريعة، وإذا انرم عُر الصحابة والتابعن عى 

اإراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه امتبع.ـانتهى.
ـوهمـفقهاءـاأمصارـكالثوريـواأوزاعيـ وقدـتقّدمـالنقُلـعنـأهلـالعرـالثالثــ
ومالكـوالليثـومنـعارهمـــوكذاـمنـأخذـعنهمـمنـاأئمة،ـفكيفـاـُيوثقـباـ

اتفقـعليهـأهلـالقرونـالثاثة،ـوهمـخُرـالقرونـبشهادةـصاحبـالريعة؟«))(.
أقول:ـحسنـالتنُبهـعىـأنـميعـالسلفـــكاـترىـمنـهذاـالنقلـــمـُيثبتواـهـ
تعاىـكيفًا،ـومـُيكّيفوا،ـوعدمـالتكييفـمعناه:ـعدمـإثباتـالكيف،ـوهذاـليسـالذيـ
إناـ فإهمـ »باـكيف«،ـ يقولون:ـ عندماـ تيميةـوغرهـمنـسارـعىـهجهـ ابنـ يقصدهـ
ـأحيانًا:ـ ـالكيف،ـولذلكـيقولون ـالكيفـثابت،ـولكنناـاـنعرفـهيئة ـأصل ـأّن يقصدون
تعاىـمهوٌلـعندهم،ـوهوـعنـ اهـ بأنـكيفـ القـولـ يريدونـ معلوم«،ـ كـيفـ »باـ
التجسيم؛ـأنـامسألةـأصًاـدائرةـعىـأنـالكيف:ـهلـهوـثابتـهـتعاىـأوـا؟ـفأهلـ
السنةـقالوا:ـليسـبثابتـأصًا،ـوامجسمةـقالوا:ـإنهـثابت،ـفعىـقولـأهلـالسنة؛ـفإَنـ
نفيـالكيفـعندهم:ـهوـنفيـأصلـالكيف،ـوعندـامجسمةـفنفيـالكيف:ـإناـهوـنفٌيـ

معرفتناـبصورةـالكيفـالذيـيعتقدونـأنهـثابت.ـ
ولذلكـاـيصُحـااغرارـبقوهمـعندماـتسمعـأحَدهمـيقول:ـ»باـكيف«،ـفإنهـ
ـالسلفـ»باـحّد«،ـ ـيقولون:ـقوله ـأسلوهمـعندما ـيريدـ»باـكيفـيعلُمه«،ـوذلكـهو إنا
ـفهوـثابتـه،ـ ـعىـزعمهمــ فإناـإناـيريدون:ـباـحٍدـنعلمه.ـوأماـاحُدـالذيـاـنعلُمهــ

تعاىـعنـقوهم.ـ

))(ـ»فتحـالباري«ـ)3):ـ408(.ــ
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ورباـيقولـبعضـامنتسبنـإىـأهلـالسنة:ـ»باـكيفـنعلمه«ـويريدون:ـأنناـماـ
دمناـاـنعلمه،ـفهوـليسـبثابت،ـوذلكـكاـلوـقلت:ـاـمعرفَةـيـبريٍكـهـتعاى،ـفهذاـ
ـالريكـموجودـولكنهـ ـأن ـأصاً،ـواـتريد ـالريكـليسـموجودًا الكامـمنكـيعنيـأن

اـتعرفه.ـ
قالـابنـحجر:ـ»وقَسَمـبعُضهمـأقواَلـالناسـيـهذاـالبابـإىـستةـأقوال:ـ

قوان من جرها عى ظاهرها:
أحدما:ـمنـيعتقدـأهاـمنـجنسـصفاتـامخلوقن،ـوهمـامشّبهة،ـويتفرعـمنـ

قوهمـعدةـآراء.
والثاي:ـمنـينـفيـعنهاـشبهـصفةـامخلوقن؛ـأنـذاتـاهـاـتشبهـالذوات،ـ

فصفاتهـاـتشبهـالصفات؛ـفإنـصفاتـكِلـموصوفـتناسبـذاته،ـوتائمـحقيقته.
وقوان لـمن يثبت كوها صفة، ولكن ا جرها عى ظاهرها:

أحدما:ـيقول:ـاـنؤولـشيئًاـمنها،ـبلـنقول:ـاهـأعلمـبمراده.
واآخر:ـيؤول،ـفيقولـمثًاـمعنىـااستواء:ـااستياء،ـواليد:ـالقدرة،ـونحوـ

ذلك.
وقوان من ا جزم بأها صفة:

أحدما:ـيقول:ـجوزـأنـتكونـصفة،ـوظاهرهاـغرـمراد،ـوجوزـأنـاـتكونـ
صفة.

واآخرـيقول:ـاـُياضـيـيءـمنـهذا،ـبلـجبـاإيانـبه؛ـأنهـمنـامتشابهـ
الذيـاـُيدَركـمعناه«))(.

))(ـ»فتحـالباري«ـ)3):ـ408(ـ.
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حال ابن عبد الر: 

التحديدـ يفُرـمنـ أنهـكانـ إمامهـمالكـ ينـقلـعنـ الرـ ابنـعبدـ ومعـأنـاإمامـ
امكاَنـوالنُقلة،ـ تعاىـ أثناء،ـفنسبـإىـاهـ أنهـرمهـاهـوقعـيـذلكـ والتكييف،ـإاـ
ُيْثبِتـإسناَدـالنُـْقَلةـوامكانـإىـاهـتعاىـيـحديثـ وهذاـيستلزمـالتحديَد،ـثمـإنهـمـ
واـيـقرآن،ـفكيفـأجازـابنـعبدـالرـلنفسهـذلك،ـوليسـذلكـإاـتأُثرًاـمنهـرمهـاهـ
تعاىـببعضـمنـوقعواـيـمصائدـامشبهة،ـفنقلـأقواَهمـوكّررـماـقالوهـدونـحريرـها،ـ

فإنـهذاـالفّنـمـيكنـفنَه.ـ
ـامسائل،ـ ـإنـرأيـابنـعبدـالرـرمهـاهـتعاىـاـُيَسَلمـلهـيـهذه ولذلكـفإننيـأقول:
فهوـأحيانًاـتراهـمنّزهًاـرفًا،ـوأحيانًاـتراهـيتكّلمـبلساٍنـخلوٍطـبالتشبيه،ـفينبغيـاحذُرـ

ماـوقعـفيه.ـولننقلـلكـكاَمهـهنا،ـلتأخذـماـصَحـمنه،ـولتحَذْرـمنـباقيه.
ـاهـتعاىـيـ»التمهيد«))(ـوذلكـيـرحـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنهـ قالـرمه
ـالدنياـحنـيبقىـثلثـ ـالساء ـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»ينزلـربناـتباركـوتعاىـكلـليلةـإى أنـرسول
ـله«:ـ الليلـفيقول:ـمنـيدعويـفأستجيبـله؟ـمنـيسألنيـفأعطيه؟ـمنـيستغفريـفأغفر
بهـ أحاطتـ ماـ أنـ امخلوقات؛ـ أشبهـ مكاٍنـ يـ كانـ لوـ احتجاجهم:ـ »وأماـ

اأمكنُةـواحتَوتـُهـخلوق؛ـفيءـاـيلزم،ـواـمعنىـله؛ـأنهـعزـوجلـ﴿ٺ ٿ 
ٿ﴾ـمنـخلقه،ـواـيقاسـبيءـمنـبرّيته،ـاـُيدركـبقياس،ـواـيقاسـبالناس،ـ
اـإلهـإاـهوـكانـقبلـكلـيء،ـثمـخلقـاأمكنةـوالساواتـواأرضـوماـبينها،ـ

وهوـالباقيـبعدـكلـيء،ـوخالقـكلـيءـاـريكـله«)2(.

))(ـ)7:ـ28)(ـ.
)2(ـ»التمهيد«ـ)7:ـ35)(،ـالطبعةـامغربية.ـقامـعىـحقيقهـمموعةـمنـاأفاضلـسنةـ387)هـ،ـ
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 967)م.ــ
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أقول:ـإنهـحاولـأنـيرّدـعىـامعتزلةـكاـقال:ـ»وفيهـدليلـعىـأنـاهـعزـوجّلـ
يـالساءـعىـالعرشـمنـفوقـسبعـسموات،ـكاـقالتـاجاعة،ـوهوـمنـحجتهمـعىـ
امعتزلةـواجهمية«.ـاهـ،ـفأماـامعتزلةـالذينـأطلقواـالقولـبأنـاهـتعاىـيـكلـمكان،ـ
ـليسـأوىـمنـ ـأنـقوله ـبلـاهـتعاىـيـمكانـواحدـفقط،ـواحُق: ـيقول: ـبأن فيقابلـقوهم
قوهم،ـفامعتزلةـالذينـقالوا:ـهوـيـكّلـمكان،ـمـيريدواـأنـاهـحّلـيـميعـاأمكنة،ـ
كاـيفهمهـابُنـعبدـالر،ـبلـأطلقواـذلكـالقولـوأرادوا:ـإنهـعامـبكلـيء،ـوقادرـعىـ
ـالفرق،ـ ـنقلهـعنهمـعلاء ـإليهمـهوـمنـاحلولـيـاأمكنة،ـكا ـينسبه كلـيء،ـوليسـكا
وانتقدواـعليهمـهذاـاإطاقـمعـأنـامعنىـالذيـيريدونهـصحيح.ـوأماـاجهميةـفقدـ
قالوا:ـإنـاهـتعاىـيـكلـمكانـبذاته،ـوهوـختلطـمعـخلوقاته،ـوالردـعليهمـيكونـ
بالقولـبأنـاهـتعاىـاـيصحـعليهـااختاطـمعـخلوقاتهـواـيصحـعليهـاحلولـواـ
ااحاد،ـوهوـموجودـاـيـمكانـواـيـحيز،ـومعـذلكـهوـمتميزـعنـخلقه.ـواـيكونـ
ـاأمكنة!ـ ـاهـتعاىـيـجهةـمنـخلقه،ـويـمكانـمعنـدونـسائر ـإن ـيقال ـبأن الردـعليهم
فهذاـفيهـإثباتـالتحيزـوامحدوديةـهـتعاى،ـوهيـمنفيةـعندـالسلف،ـولكنـلوـسلمناـ
ـاحديثـعىـاجهميةـ ـااحتجاجـهذا ـلكان ـالرـمنـاحديث، ـابنـعبد ـالذيـيريده امعنى

صحيحاً.
ـ»وهوـمنـحجتهمـعىـامعتزلةـواجهميةـ ـالرـيـقوله))(: ـإطاقـابنـعبد وظاهر
يـقوهم:ـإنـاهـعزـوجّلـيـكلـمكانـوليسـعىـالعرش«.ـاهـ،ـيفيدـأنهـيعترـالعرشـ
ـالقولـ ـفاـمعنىـاحتجاجـعليهمـهذا ـيطلقـعليهـوصفـامكان. مكانًاـهـتعاى،ـوإنـم

وهذاـاموضعـالذيـننقلهـعنـابنـعبدـالرـمنـ»التمهيد«ـموجودـيـاجزءـالثالثـمنهـص276ـ ـ=
وماـبعدها،ـمنـطبعةـدارـإحياءـالراث،ـحقيقـوخريجـعبدـالرزاقـامهدي،ـط)-420)هـ،ــ

2000م.
))(ـ)7:ـ29)(ـ.
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وهوـاـيعتقدـالعرَشـمكانًا.ـوماـيؤكدـإرادتهـللمكانـماـقالهـبعدـذلك))(:ـ»وااستواءـ
ـاهـ،ـ ـوااستقرارـوالتمكنـفيه«. معلومـيـاللغةـومفهوم،ـوهوـالعلوـواارتفاعـعىـاليء،
ـالرـ ـابنـعبد ـفهمناـمنـكام ـقررناهـوتوجهـما ـلتعرفـصدقـما ـفيه فتأملـيـقولهـوالتمكن
رمهـاهـوعفاـعنه،ـويشهدـماـفهمناهـماـكررهـمرارًاـَبْعُدـمنـأنـاهـعىـالعرش،ـوكذاـ

قوله)2(:ـ»ولكنا نقول: استوى من ا مكان إى مكان«.ـاهـ.
ـإذاـكانـيـمكانـمعّن،ـغُرـصحيح،ـ ـاحدوُثـوكونهـخلوقًا ـيلزمه ـإنهـا وقوله:

بلـإنـهذاـدليلـاحدوث،ـكاـأثبتهـعلاءـالتوحيد.ـ
قال:ـ»وقدـقالـامسلمونـوكُلـذيـعقل:ـإنهـاـُيعقلـكائٌنـاـيـمكاٍنـمنّا،ـوماـ
ليسـيـمكاٍنـفهوـعدم،ـوقدـصّحـيـامعقولـوثبتـبالواضحـمنـالدليل:ـأنهـكانـ
يـاأزلـاـيـمكانـوليسـبمعدوم،ـفكيفـُيـقاسـعىـيءـمنـخلقه؟ـأوـجريـ
بينهـوبينهمـمثيٌلـأوـتشبيه؟ـتعاىـاهـعاـيقولـالظامونـعلوًاـكبرًا،ـالذيـاـيبلغـمنـ
وصِفهـإاـإىـماـوصفـبهـنفسه،ـأوـوصفهـبهـنبُيهـورسوله،ـأوـاجتمعتـعليهـاأمةـ

احنيفيةـعنه«)3(.
ـليسـيـمكانـفهوـعدم«،ـ ـ»اـيعقلـكائنـاـيـمكانـمنا،ـوما ـبأنه ـإنـادعاءه أقول:
اّدعاءـمقبولـباعتبارـامشاهد،ـأعنيـأنـالناسـ)إذاـملناـقولهـمناـعىـمنـالبر(ـالذينـ
خلقواـمـيعهدـواحدـمنهمـإاـيـمكان،ـويكونـقدـاتسعملـ)يعقل(ـبمعنىـيعهدـأوـ
ير،ـوكذلكـينبغيـأنـيقيدـقوله:ـ»وماـليسـيـمكانـفهوـعدم«ـبأنـيكونـامرادـهمـ

البرـيـاحياةـالدنيا.ـ
ـكانـيـاأزلـاـ ـ»وقدـصحـيـامعقولـوثبتـبالواضحـمنـالدليلـأنه ولكنـقوله:

))(ـ)7:ـ)3)(ـ.
)2(ـ)7:ـ36)(ـ.

)3(ـ»التمهيد«ـ)7:ـ35)(.



ـــ903 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
يـمكانـوليسـبمعدوم«ـصحيٌح،ـولذلكـنقول:ـفإنهـيستحيلـعليهـالتغُر،ـفيستحيلـ

عىـاهـتعاىـبعدـأنـخلقـاخلقـأنـيكونـيـمكان.ـ
وقوله:ـ»وثبتـأنهـكانـيـاأزلـاـيـمكان،ـوليسـبمعدوم،ـفكسفـيقاسـ
ـاإنسانـلوـفرضناهـاـيـمكانـلكانـعدمًا،ـ ـاهـ،ـيريدـأنهـإذاـكان عىـيءـمنـخلقه«.
أنـالبرّيـإذاـوجدـفاـبدـأنـيكونـيـمكان،ـفاـيلزمـأنـاهـتعاىـصارـمثلـالبرـ
إذاـقلناـإنهـيـمكانـبعدـأنـمـيكنـيـمكان.ـأنـاهـتعاىـلوـفرضناهـاـيـمكانـمـ

يكنـمعدومًا،ـوجازـكونهـاـيـمكانـبخافـالبر.
ويريدـاإمامـابنـعبدـالرـأنـيقول:ـإنـاهـتعاىـبعدـأنـخلقـاخلقـصاَرـيـ
ـيستلزمـحدوثـ مكان،ـومعـذلكـفاـيلزمـحدوُثهـواـاحتياجه،ـولكنـيردـعىـذلكـأنه
ـبعدـ)7:ـ36)(:ـ ـفيا ـقوله ـتقرر،ـويتناقضـمعـظاهر بعضـصفاته،ـويـذلكـاحتياجهـكا
ـاهـ،ـحيثـحيلـتغرـاحالـ ـاانتقالـوتغرـاحال،ـفاـسبيلـإىـإطاقـذلكـعليه«. »أما

عليه،ـوماـاانتقالـمنـاـمكانـإىـمكانـمعنـإاـتغرـيـاحال!ـ
ولذلكـفمنـالصعبـالتخلصـعنـهذاـاإيراد،ـواـيملكـيـردهـعىـخالفيهـ

إاـماولةـإلزامهمـبنحوـماـيلزمه،ـوهذاـالذيـجرىـعليه.ـ
ـثمـخلقـاأماكنـ ـأنهـكانـاـيـمكان، ـإّناـوصفناـرّبنا: ـقائلـمنهم: ـقال قال:ـ»فإن
فصارـيـمكان،ـويـذلكـإقراٌرـمناـبالتغيرـواانتقال؛ـإذـزالـعنـصفتهـيـاأزل،ـ
ـأنهـكانـاـيـمكان،ـوانتقلـ ـأنت: وصارـيـمكاٍنـدونـمكان.ـقيلـله:ـوكذلكـزعمَت
إىـصفٍةـــهيـالكونـيـكّلـمكانـــفقدـتغرـعندكـمعبوُدكـوانتقلـمنـاـمكانـإىـ
كلـمكان،ـوهذاـاـينفّكـمنه؛ـأنهـإنـزعم:ـأنهـيـاأزلـيـكلـمكانـكاـهوـاآن،ـ

فقدـأوجبـاأماكَنـواأشياءـموجودًةـمعهـيـأزلهـوهذاـفاسد«.ـاهـ))(.

))(ـ»التمهيد«ـ)7:ـ35)(.
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أقول:ـهناـيقررـابنـعبدـالرـبأنهـيقول:ـإنـاهـتعاىـكانـباـمكان،ـثمـصارـيـ
مكان،ـوهذاـباطل،ـوأماـنسبتهـإىـمنـقالـمنهم:ـبأنـاهـتعاىـكانـاـيـمكانـثمـصارـ
يـكلـمكان،ـإنـّرحـبهـواعتقدهـواحٌدـمنهم،ـفقولهـباطٌلـكقولـابنـعبدـالر،ـولكنـ

إنـنسبهـإليهمـإلزامًا،ـفهوـاـيلَزمـامعتزلة،ـوإنـلزمـاجهمية،ـلِـاـذكرناهـسابقًا.ـ
ومنـماسنـكامه:ـأنهـُيبطلـِقدَمـيءـمعـاهـتعاىـيـاأزل؛ـكمـاـنَصـعليهـ
يـآخرـكامه،ـوهذاـمناقضـلدعوىـالفاسفةـيـالقدمـالشخيـللعام،ـومناقضـ

لدعوىـابنـتيميةـبالقدمـالنوعيـللعام.
قال:ـ»فإنـقيل:ـفهلـجوزـعندكـأنـينتقلـمنـاـمكانـيـاأزلـإىـمكان؟ـقيلـ
له:ـأماـاانتقالـوتغرـاحال،ـفاـسبيلـإىـإطاقـذلكـعليه؛ـأنـكوَنهـيـاأزلـاـ
يوجبـمكانًا،ـوكذلكـنقلهـاـيوجبـمكانًا،ـوليسـيـذلكـكاخلق؛ـأنـكوَنـماـكونهـ
يوجبـمكانًاـمنـاخلقـونقلتهـتوجبـمكانًاـويصرـمنتقًاـمنـمكانـإىـمكان،ـواهـ
عزـوجلـليسـكذلك؛ـأنهـيـاأزلـغُرـكائـنـيـمكان،ـوكذلكـُنـْقَلُتهـاـتوجبـ
مكانًا،ـوهذاـماـاـتقدرـالعقولـعىـدفعه،ـولكنا نقول: استوى من ا مكان إى مكان، 
وا نقول: انتـقل، وإن كان امعنى ي ذلك واحدًا،ـأاـترىـأناـنقول:ـلهـالعرش،ـواـ
نقول:ـلهـرير،ـومعناماـواحد،ـونقول:ـهوـاحكيم،ـواـنقول:ـهوـالعاقل،ـونقول:ـ
خليلـإبراهيم،ـواـنقول:ـصديقـإبراهيم،ـوإنـكانـامعنىـيـذلكـكّلهـواحدًا«))(.

أقول:ـانظرـإليهـيّرحـبكامـاـدليَلـعليهـله،ـفيقول:ـإَنـُنْقَلـَتهـاـتوجبـلهـ
مكانًا،ـثمـيقول:ـاـنقول:ـانتقل،ـونقول:ـاستوىـمنـاـمكانـإىـمكان،ـويعرفـأنـ
امعنىـواحد،ـأي:ـإنـالفرقـبينهاـيـاللفظـفقط،ـومعـذلكـيمنعـإطاقـاللفظـاآخرـ
عليه،ـوهذاـيـغايةـالتناقض،ـخصوصًاـأنـاألفاظـالتيـيتكلمـفيهاـمـتردـيـكتابـ

))(ـ»التمهيد«ـ)7:ـ37)(.



ـــ905 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
واـسنـة،ـفلمـيردـامكانـيـحقـاهـتعاى،ـومـيردـالنقلة،ـولوـوردـامكانـأوـالنقلةـ
فأجازماـومنعـماـيرادفهاـأوـيقربـمنهاـيـاللغةـبامعنى،ـلسوغناـذلكـبناءـعىـأنـ
اأصلـالذيـيقولـبهـهوـأنـاألفاظـامستعملةـيـحقـاهـتعاىـتوقيفية!!وعىـكلـ
حالـفإنـامنعـإناـيكونـأصالًةـمنـامعايـالباطلةـاـمنـاألفاظـباعتبارـكوهاـألفاظًا،ـ
وإناـامنعـمنـاألفاظ؛ـأهاـُتفِهمـلهـمعايـباطلة،ـوالنقلةـوامكانـيظهرـمنهاـالنقصـ

واـيومانهـفقط.ـ
وقوله:ـبالتوقيفـيـهذاـامحّلـاـينفعه،ـفأينـوردـالتوقيُفـبأنـاهـتعاىـينتقلـ
منـاـمكانـإىـمكان؛ـكاـيقولـبهـابنـعبدـالر؟ـوأينـوردـماـيقولـبهـمنـأنـانتقاَلهـ

هوـعنـااستواء؟ـبلـكامهـيـغايةـالتناقض.
ـتقدمـذكرناـ ـعىـما وقال:ـ»اـنسميهـواـنصفهـواـنطلقـعليهـإاـماـسمىـبهـنفسهــ
لهـمنـوصفهـلنفسهـاـريكـلهـــواـندفعـماـوصفـبهـنفسه؛ـأنهـدفعـللقرآن،ـوقدـ
]الفجر:ـ22[،ــوليسـميُئهـحركًةـ قالـاهـعزـوجل:ـ﴿ى ائ ائ ەئ ەئ﴾ـ
ثبتـ فلاـ أوـجوهرًا،ـ إذاـكانـاجائيـجسًاـ إناـيكونـ انتقااً؛ـأنـذلكـ وزوااًـواـ
أنهـليسـبجسٍمـواـجوهرـمـجبـأنـيكونـميُئهـحركًةـواـُنقلة،ـولوـاعترتـذلكـ
بقوهم:ـجاءتـفانًاـقيامته،ـوجاءهـاموت،ـوجاءهـامرض،ـوشبهـذلكـماـهوـموجودـ

نازلـبهـواـميء؛ـلبانـلك،ـوباهـالعصمةـوالتوفيق«))(.
أقول:ـكامهـيـهذهـالفقرةـاـإشكالـفيه،ـولكنهـمتخالٌفـمعـماـمَرـمنـكامهـ
كاـاـيفى.ـوعىـكلـحالـفإنـيـهذاـالكامـردًاـعىـابنـتيميةـوصحبهـأنهـينفيـ
اجسميةـمطلقًاـعىـاهـتعاى،ـوينفيـاحركةـوالنقلة،ـوالتيميةـيثبتونـاحركةـهـتعاىـ

والتحيزـوهوـجوهرـاجسمية.

))(ـ»التمهيد«ـ)7:ـ37)(.
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قال:ـ»فإنـقال:ـإنهـاـيكونـمستويًاـعىـمكانـإاـمقرونًاـبالتكيـيف،ـقيل:ـقدـ
يكونـااستواءـواجبًا،ـوالتكييُفـمرتفع،ـوليسـرفُعـالتكييفـيوجبـرفعـااستواء،ـ
ـبالتكييف،ـ ـالتكييُفـيـاأزل؛ـأنهـاـيكونـكائٌنـيـاـمكانـإاـمقرونًا ـلزم ـلزمـهذا ولو
وقدـعقلناـوأدركناـبحواسنا:ـأنـلناـأرواحًاـيـأبداننا،ـواـنعلمـكيفيةـذلك،ـوليسـ
جهلناـبكيفيةـاأرواحـيوجبـأنـليسـلناـأرواح،ـوكذلك ليس جهلنا بكيفيِة))(ـعى 

عرشه يوجب أنه ليس عى عرشه.ـ
أخرناـعبدـالوارثـبنـسفيانـقال:ـحدثناـقاسمـبنـأصبغـقال:ـحدثناـأمدـبنـ
زهرـقال:ـحدثناـأبوـعبدـاهـممدـبنـعبدـاهـاخزاعيـقال:ـحدثناـمادـبنـسلمة:ـ
عنـيعىـبنـعطاء:ـعنـوكيعـابنـحرس)2(:ـعنـعمهـأيـرزينـالعقييـقال:ـقلت:ـياـ
رسولـاه،ـأينـكانـربناـتباركـوتعاىـقبلـأنـيلقـالساءـواأرض؟ـقال:ـ»كانـماـ

فوقهـهواء،ـوماـحتهـهواء،ـثمـخلقـعرشهـعىـاماء«)3(.
ـاحديث:ـ»كان)4(ـيـعاءـفوقهـهواء،ـوحتهـهواء«ـ ـأبوـعمر:ـقالـغرهـيـهذا قال

))(ـكذاـيـالطبعتنـامشارـإليهاـيـبدايةـالنقل،ـولعلها:ـ»بكيفيةـاستوائهـعىـعرشه«.ـفتأمل.
)2(ـوقدـقامـالسيدـعبدـاهـالغاريـمصححـهذاـاجزءـباإشارةـإىـأنـالصوابـيـهذاـااسم:ـ
وكيعـبنـُحُدس،ـبحاءـودالـمضمومتن،ـقالـالسيدـعبدـاهـيـهامشـ)7:ـ37)(:ـ»ووكيعـ
ابنـحدسـهذاـمـجهولـاحال،ـقـالهـابنـالقطان،ـوقالـابنـقـتيبة:ـغرـمعروف.ـفاإسنادـ

ضعيف«.ـاهـ.
)3(ـ»التمهيد«ـ)7:ـ37)(.

)4(ـعلقـهناـالسيدـعبدـاهـفقال:ـ»هذاـاللفظـرواهـالرمذيـوابنـماجه،ـقالـالرمذي،ـحديثـ
حسن،ـونقلـعنـيزيدـبنـهارونـقال:ـالعاءـأيـليسـمعهـيء،ـوقالـالبيهقي:ـماـفوقهـهواءـ
واـحتهـهواءـأيـليسـفوقـالعمىـالذيـاـيءـموجودـهواءـواـحتهـهواء.ـأنـذلكـإذاـ
كانـغرـيءـفليسـيثبتـلهـاهواءـبوجه.ـاهـ.ـفمـاـنافيةـاـموصولة.ـواـتـنسـأنـاحديثـ

ضعيف«.ـاهـ.
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ـالغام،ـوهوـ ـالعاء:ـهو ـالعاء،ـوقالـأبوـعبيد: واهاءـيـقوله:ـ»فوقه«ـو»حته«ـراجعةـإى
ـالظلمـومنـعمىـ ـمقصورـأي:ـيـعاـعنـخلقهـوامقصود: مدود،ـوقالـثعلب:ـهوـ»عا«

عنـيءـفقدـأظلمـعليه«.ـاهـ))(.
كأنهـيريدـهذاـاحديثـالواحدـأنـيثبتـبهـهـتعاىـمكانًا،ـويّدعيـأنـامكانـ
اـيستلزمـالكيف،ـوانظرـقوله:ـ»وكذلك ليس جهلنا بكيفية ]استوائـه[ عى عرشه 
ـــوسنوردهـ ـأوردنا ـيثبتـهـتعاىـكيفًا،ـوهذاـيالفـما يوجب أنه ليس عى عرشه«، فهو

لكـمنـأنـالسلفـــنَفُواـالكيَفـواحَدـعنـاهـتعاى.ـ
فطريقةـابنـعبدـالرـــهناـــليستـعىـوفاقـتاٍمـمعـطريقةـالسلف،ـفاـيغرـ
ـالكبر،ـوعلِمهـيـاحديثـوالفقه،ـوشهرته،ـونحنـاـنشكـيـ ـباسمه ـالقراء واحدـمن
ـبالتحقيقـ ـبل ـالعقائد، ـاأساليبـُتؤخذ ـنقللـمنـمكانته،ـولكنـليسـهذه ذلكـأبدًاـوا

والنظرـالصحيح.ـ
ثمـذكرـحديثـاأوعالـالضعيف،ـوحديثـاأطيطـالضعيفـالسنـدـامنكرـ
ـابنـامباركـ ـالّر،ـوذكرـقصة ـابنـعبد ـينتقدها ـقالـالسيدـعبدـاهـبنـالصديق،ـوم امعنىـكا
التيـفيهاـكاـيـ»التمهيد«:ـ»قال:ـالرُبـتباركـوتعاىـعىـالساءـالسابعةـعىـالعرش،ـ

قيلـله:ـبحّدـذلك؟ـقال:ـنعمـهوـعىـالعرشـفوقـسبعـسموات«.ـاهـ)2(.ـ
ومـيقل:ـإنـهذاـحديدـمنـابنـامبارك،ـأوـأنـكامهـلهـمعنىـآخر؛ـكاـقالـبهـ
البيهقيـيـ»اأساءـوالصفات«،ـحيثـقال:ـأرادـبحّدـالسمع،ـأيـبالدليل،ـوقدـمَرـ
بيانـذلكـمفصًا.ـولكنـابنـعبدـالرـأجرىـهذاـالكامـكلهـإجراًءـباـنقٍدـمحيص،ـ

ولذلكـفقدـفرَحـابُنـتيميةـوابنـقيمـاجوزيةـكثرًاـباـذكره.ـ

))(ـ»التمهيد«ـ)7:ـ37)(.
)2(ـامصدرـالسابقـ)7:ـ42)(.
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ومعـذلكـتراهـيقولـيـ»التمهيد«:ـ»سمعتـوكيعًاـيقول:ـكفرـبرـبنـامرييـ
يـصفتهـهذهـقال:ـهوـيـكلـيء،ـقيلـله:ـويـقلنسوتكـهذه؟ـقال:ـنعم،ـقيلـله:ـويـ
جوفـمار؟ـقال:ـنعم.ـوقالـعبداهـبنـامبارك:ـإناـلنحكيـكامـاليهودـوالنصارى،ـ

واـنستطيعـأنـنحكيـكامـاجهمية.ـ
وأماـقولهـملسو هيلع هللا ىلصـيـهذاـاحديث:ـ»ينزلـتباركـوتعاىـإىـساءـالدنياـفقدـأكثرـ
الناسـالتنازعـفيهـوالذيـعليهـمهورـأئمةـأهلـالسنة:ـأهمـيقولون:ـينزلـكمـاـقالـ
رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـويصّدقونـهذاـاحديث،ـواـيكّيفون،ـوالقولـيـكيفيةـالنزولـكالقولـ

يـكيفيةـااستواءـوامجيء،ـواحجةـيـذلكـواحدة«))(.
ـاأحاديثـواأخبارـ ـيوردونـهذه ـقولـبعضـالسلفـبأهمـكانوا ـينقلـهنا أقول:
واـيتكلمونـفيها،ـوينفونـالكيفـواحدـكاـمَرـشأهمـيـااستواء،ـوهوـاأمرـالذيـ
ـيثبتـالكيفـوامكانـوالنّقلةـكاـظهرـمنـكامه،ـواـيفعلـذلكـ ـفإنه ـابنـعبدـالر؛ يالفه
املتـزمـبمنهجـالسلف،ـوطريقةـالسلفـــالتيـيوضحهاـــهناـهيـطريقةـالتفويضـ

التيـرحناهاـلكمـسابقًاـيـمله.ـ
قال:ـ»وقدـقالـقوٌمـمنـأهلـاأثرـأيضًا:ـإنهـينزلـأمرهـوتنزلـرمته،ـوروىـذلكـ
عنـحبيبـكاتبـمالكـوغره.ـوأنكرهـمنهمـآخرونـوقالوا:ـهذاـليسـبيء؛ـأنـ
أمرهـورمتهـاـيزاانـينزانـأبدًاـيـالليلـوالنهار،ـوتعاىـاملكـاجبارـالذيـإذاـأرادـ
أمرًاـقالـله:ـ»كن«ـفيكونـيـأيـوقتـشاء،ـويتصـبرمتهـمنـيشاءـمتىـشاء،ـاـإلهـ

إاـهوـالكبرـامتعال«)2(.
ـالصحيحـ ـاأثرـأهمـيؤولونـنزولهـبنزولـأمرهـهو أقول:ـماـنقلهـعنـبعضـأهل

))(ـ»التمهيد«ـ)7:ـ43)(.
)2(ـامصدرـالسابقـ)7:ـ43)(.
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ـيثبتـالكيفـوالنقلةـواجهة،ـخافًاـمنـسكتـوأجراهاـعىـماـجاءت،ـومنـ مقابلـمن
اعرضـعليهمـوقالـبأنهـليسـبي،ـفقولهـغرـصحيح؛ـأنـاهـتعاىـلهـأنـيّصصـ
بعضـاأوقاتـبتنزلـرماتهـوفضله،ـكاـاـيفعلهـيـوقتـآخر،ـوذلكـكاـأنهـجّلـ
ـاحرامـوامسجدـ ـبميزاتـخاصةـيـالثواب؛ـكاـيـامسجد شأنهـخّصصـبعضـاأمكنة

اأقىـوامسجدـالنبوي؛ـفإنـثوابـالصاةـفيهاـليستـكثوابـالصاةـيـغره.
فكمـاـأنهـجّلـشأنهـخصصـبعضـاأماكنـبثوابـكبر،ـفإنـلهـجّلـشأنهـأنـ
يصصـبعضـاأزمانـبثوابـخاّصـكبر،ـفليسـاأمرـكمـاـقالواـمنـأنـهذاـالقولـ

ــأعني:ـتأويلـالنزولـبنزولـأمرهـورمتهـــليسـبيء.ـ
قال:ـ»وقدـروىـممدـبنـعيـاجبيـــوكانـمنـثقاتـامسلمنـبالقروانـــ
قال:ـحدثناـجامعـبنـسوادةـبمرـقال:ـحدثناـمطرف:ـعنـمالكـبنـأنس:ـأنهـسئـلـ
عنـاحديث:ـ»إنـاهـينزلـيـالليلـإىـساءـالدنيا«؟ـفقالـمالك:ـيتنـّزلـأمرهـوقدـ
حتملـأنـيكون؛ـكاـقالـمالكـرمهـاه:ـعىـمعنى:ـأنهـتتنزلـرمتهـوقضاؤهـبالعفوـ
وااستجابة،ـوذلكـمنـأمره،ـأي:ـأكثرـماـيكونـذلكـيـذلكـالوقت،ـواهـأعلم،ـ

ولذلكـماـجاءـفيهـالرغيبـيـالدعاء.
ـ»جوفـ ـقال: ـأيـالليلـأسمع؟ ـياـرسولـاه، ـقال: ـأنه وقدـُرويـمنـحديثـأيـذٍر
الليلـالغابر«ـيعني:ـاآخر،ـوهذاـعىـمعنىـماـذكرنا،ـويكونـذلكـالوقتـمندوبًاـفيهـ
ـالنداء،ـوعندـنزولـغيثـالساء،ـوماـ ـالزوال،ـوعند ـالدعاءـعند ـالدعاءـكاـُندبـإى إى

كانـمثلهـمنـالساعاتـامستجابـفيهاـالدعاءـواهـأعلم«))(.
أقول:ـانظرـكيفـينقلـابُنـعبدـالرـعنـاإمامـمالكـالقولـبالتأويلـللنزولـ

))(ـ»التمهيد«ـ)7:ـ44)(.
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ـالتفسرـالصحيح،ـ ـلك،ـوهو ـفّرناه ـالتأويلـكا ـلوجِهـهذا بتنزلـأمرهـورمته،ـوتفسُره

وليتأملـيـطريقتهـالتيـجرىـعليهاـسابقًا!
قال:ـوقالـآخرون:ـينزلـبذاته.ـ

ـبنـخالدـقال:ـحدثناـحيىـ ـأمد ـأخرهـقال:ـحدثنا ـأباه ـأن ـبنـعبداه: ـأمد أخرنا
ابنـعثانـابنـصالحـبمرـقال:ـسمعتـنعيمـبنـمادـيقول:ـحديثـالنزولـيرُدـعىـ

اجهميةـقوهم.ـ
قال:ـوقالـنعيم:ـينزلـبذاته،ـوهوـعىـكرسيه.

ـالسنة؛ـأنـهذاـكيفيَةـوهمـ ـالفهمـمنـأهل ـأهل ـبيءـعند ـليسـهذا ـأبوـعمر: قال
يفزعونـمنها،ـأهاـاـتصلحـإاـفياـحاطـبهـعيانًا،ـوقدـجَلـاهـوتعاىـعنـذلك،ـ
وماـغابـعنـالعيون،ـفاـيصفهـذووـالعقولـإاـبخر،ـواـخرـيـصفاتـاهـإاـماـ
وصفـنفسهـبهـيـكتابه،ـأوـعىـلسانـرسولهـملسو هيلع هللا ىلصـفاـنتعدىـذلكـإىـتشبيهـأوـقياسـ

أوـمثيلـاوـتنظر،ـفإنهـليسـكمثلهـيءـوهوـالسميعـالبصر«.ـاهـ))(.
أقول:ـورُدـابنـعبدـالرـلقولـمادـبأنـاهـتعاىـينزلـبذاته،ـصحيٌحـباـريب،ـ
وهذاـيدلـعىـأنـابنـعبدـالرـليسـبمجّسمـواـمشِبهـيوافقـطريقةـامشبهةـالقدماءـ
واـطريقةـابنـتيمةـأيضًا،ـولكنهـيتلفـعليهـالتعبرـويتلطـعليهـاأمرـعندـالتقرير،ـ
واهـأعلم.ـونحنـنعلمـأنـهذاـالكامـقدـيقعـموقعًاـصعبًاـيـنفوسـبعضـالناس،ـ
ـالكيف،ـويقولـ ـنفيًاـقطعًا ـينفي ـاآن ـإليه ـنقول،ـفتأمل ـأوردناـشواهدناـعىـما ولكناـقد
إنهـمنـالتـشبيه،ـوتأملـكيفـأثبتـالكيفـسابقًا،ـوالنقلةـوامكانـهـتعاى.ـوهوـهناـ
يرـعىـاالتزامـباـجاءـيـالقرآنـوالسنةـاـيتعداماـإىـالتنظرـوالتشبيهـوالتمثيلـ
والقياسـعىـامشاهد.ـوهذهـطريقةـسديدةـليتهـاستمَرـعليهاـيـميعـكامهـرمهـاهـ

))(ـ»التمهيد«ـ)7:ـ44)(.
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تعاىـرمةـواسعة.ـوإناـليصعبـعليناـالتريحـهذاـالكامـيـحقهـلواـماـرأيناـمنـ
وامكانـ احركةـ إثباتـ عىـ دليًاـ متخذينهـ كامهـ بعضـ إىـ امنحرفنـ بعضـ استنادـ

والكيفـوغرـذلك.ـ
وتأملـكيفـحكمـعىـقولـمادـبأنهـتكييف،ـوأنهـليسـبيءـعندـأهلـالفهمـ

منـأهلـالسنة،ـوكامهـهذاـحٌق.ـ
ـبالصفاتـ ـأهلـالسنةـممعونـعىـاإقرار ـ»قالـأبوـعمر: ـالر: ـابنـعبد قالـاإمام
ـإاـأهمـ ـالقرآنـوالسنة،ـواإيانـها،ـوملهاـعىـاحقيقةـاـعىـامجاز، الواردةـكلهاـي
اـيكيفونـشيئًاـمنـذلك،ـواـحدونـفيهـصفةـمصورة،ـوأماـأهلـالبدعـواجهميةـ
وامعتزلةـكلهاـواخوارج،ـفكلهمـينكرهاـواـحملـشيئًاـمنهاـعىـاحقيقة،ـويزعمونـ
القائلونـ قالهـ فياـ للمعبود،ـواحقـ نافونـ أثبتهاـ منـ عندـ هاـمشبه.ـوهمـ أقَرـ منـ أنـ
باـنطقـبهـكتابـاهـوسنةـرسوله،ـوهمـأئمةـاجمـاعةـواحمدـه.ـروىـحرملةـبنـ
حيىـقال:ـسمعتـعبدـاهـبنـوهبـيقول:ـسمعتـمالكـبنـأنسـيقول:ـمنـوصفـ
شيئًاـمنـذاتـاهـمثلـقوله:ـ﴿ۉ ې ې ې ې﴾ـ]امائدة:ـ64[،ـوأشارـبيدهـإىـ
عنـقه،ـومثلـقوله:ـ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ـ]الشورى:ـ))[ـفأشارـإىـعينيهـأوـأذنيه،ـ
أوـشيئًاـمنـبدنه،ـقطعـذلكـمنه.ـأنهـشبهـاهـبنفسه.ـثمـقالـمالك:ـأماـسمعتـقولـ
الراءـحيثـحدثـأنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»اـيضحىـبأربعـمنـالضحايا«ـوأشارـالراءـ
بيده،ـكمـاـأشارـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـبيده.ـقالـالراءـويديـأقرـمنـيدـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص.ـفكرهـ
ليسـ الذيـ اخالقـ فكيفـ له،ـوهوـخلوق،ـ اهـملسو هيلع هللا ىلصـإجااًـ أنـيصفـرسولـ الراءـ

كمثلهـيء))(«.ـاهـ.ـوهاهناـأمور:ـ
اأول:ـأنهـيقولـهذهـالصفاتـعىـاحقيقةـاـعىـامجاز.ـواـيقصدـمنـاحقيقةـ
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احقيقةـالعرفيةـكاـهوـظاهرـمنـكامه،ـفهوـاـحددـواـيقولـإنـهـتعاىـأينًا،ـوينفيـ
اأعضاء،ـكاـقررناـمنـكامه،ـإنـكانتـعبارتهـفيهاـماـفيهاـيـبعضـامواضع!ـوهوـ
ينفيـيـهذاـالنصـالكيف،ـوينفيـاحد،ـويبطلـتشبيههاـبصفاتـاحوادث.ـوكلمةـ
عىـاحقيقةـبعدـنفيـاحقيقةـالعرفيةـالشائعةـبنـالبر،ـمـيبقـإاـأهاـصفاتـحقيقيةـ
هـتعاىـباـحدـواـتشبيهـوليسـأركانًا،ـكاـقررهـأئمةـالسلفـامتبعونـونصـعليهـ
ـالتنبهـ ـبدـمن ـأوـجسيم.ـوا ـاأكابرـخافًاـمنـوقعـيـتشبيه ـالطحاويـوغرهـمن اإمام
إىـالفرقـبنـإثباهاـصفاتـعىـاحقيقةـكاـيعرفهاـالبر،ـوبنـإثباهاـعىـاحقيقةـكاـ

ييقـباهـمعـالتنزيهـعنـصفاتـالبرـوالتحديدـوالتكييفـواأركانـواأدوات.
الثاي:ـقولهـإنـكلـأهلـالسنةـعىـهذاـامذهب،ـغرـصحيح،ـفبعضـأهلـالسنةـ
واجاعةـيقولـماـقالـبهـابنـعبدـالرـهنا،ـوبعضهمـأولـهذهـالصفات،ـوقدـصارـهذاـ
اآنـواضحًا.ـواأصلـامتبعـهوـالتنزيهـوالقولـباأدلةـالظاهرةـبالقواعدـامتبعةـلغةـ

ورعًا.ـ
الثالث:ـأنـالتشبيهـيلزمـإنـأثبتـاأركانـواأعضاءـواأدواتـأوـاأجزاء،ـأوـ
توقفـعنـنفيهاـاحتااًـها،ـأماـمعـنفيـهذهـاأمورـورفضهاـفاـتشبه،ـإاـأنهـيبقىـ

اأمرـكاـقررناـغرـمرةـموكواًـإىـالدليلـالداّل.ـ
وعىـكلـحالـفإنـهذاـالكامـمنـابنـعبدـالرـينفيـعنهـباـريبـماـيزعمهـ
امعلومةـواحدودـوالكيفياتـ إثباتـاجهةـاحسيةـ تيميةـيـ أنهـموافقـابنـ بعضهمـ

واحركاتـوالنقلةـوقيامـاحوادثـبالذاتـاإهية.ـ
ثمـقالـيـ»التمهيد«:ـ»قالـأبوـعمر:ـالذيـعليهـأهلـالسنةـوأئمةـالفقهـواأثرـ
بذلكـ والتصديُقـ فيهاـ النبيـملسو هيلع هللا ىلصـ باـجاءـعنـ اإياُنـ ــ أشبههاـ ــوماـ امسألةـ يـهذهـ

وترُكـالتحديدـوالكيفيةـيـيءـمنه«))(.

))(ـ»التمهيد«ـ)7:ـ48)(.
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أقول:ـوهذاـهوـامنهجـالذيـكانـينبغيـابنـعبدـالرـأنـيلتزمهـواـجازفـ

بإطاقـبعضـالعباراتـالتيـذكرناهاـعنهـسابقًا،ـواهـاموفق.ـ
وقالـابنـعبدـالر:ـ»وقدـكانـمالكـينكرـعىـمنـحدثـبمثلـهذهـاأحاديث،ـ
ذكرهـأصبغـوعيسىـعنـابنـالقاسمـقال:ـسألتـمالكًاـعمنـحدثـاحديثـ»إنـاهـ
خلقـآدمـعىـصورته))(«،ـواحديثـ»إنـاهـيكشفـعنـساقهـيومـالقيامة)2(«،ـوإنهـ
يدخلـيـالنارـيدهـحتى)3(ـيرجـمنـأراد.ـفأنكرـذلكـإنكاراـشديدًا،ـوهىـأنـحدثـ

بهـأحدًا.ـوإناـكرهـذلكـمالٌكـخشيةـاخوضـيـالتشبيهـبكيفـهاهنا)4(«.ـاهـ.ـ
وحسنـالتأمل كثرًا ي موقف اإمام مالك هذا،ـفهوـمعرـعنـحقيقةـموقفـ
ـاحدـوالكيفـواأدواتـواأعضاءـواأركان.ـ ـالنافنـعنه ـامنزهنـهـتعاى، ـالسنة أهل
))(ـقالـعبدـاهـبنـالصديقـرمهـاهـتعاىـتعليقًاـعىـهذاـاموضع:ـ»احديثـيـ»الصحيحن«،ـ
عنـأيـهريرة،ـوالضمرـيـصورتهـيعودـعىـآدم،ـوامعنىـإنـآدمـخلقـعىـصورتهـكاـهي،ـ
مـتضمهـرحمـفتطورـفيهاـمنـنطفةـإىـعلقةـإىـمضغةـإىـآخرـتطوراتـاجنن.ـومـمرـعليهـ

أطوارـحيوانيةـحتىـوصلـإىـالقردـكاـزعمـبعضـامتهوسن«.ـاهـ.
)2(ـقالـالسيدـعبدـاهـبنـالصديقـيـهامشـالصفحةـتعليقًاـعىـهذاـاموضع:ـ»روىـاحديثـ
النبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»يكشفـربناـعنـساقهـفيسجدـلهـكلـ البخاريـعنـأيـسعيدـاخدريـعنـ
فيعودـظهرهـ ليسجدـ فيذهبـ رياءـوسمعة،ـ الدنياـ مؤمنـومؤمنة،ـويبقىـمنـكانـيسجدـيـ
طبقًاـواحدًا«ـقالـاحافظـيـالفتح:ـوقعـيـهذاـاموضعـيكشفـربناـعنـساقه،ـوهوـمنـروايةـ
سعيدـبنـأيـهالـعنـزيدـبنـأسلمـفأخرجهاـاإساعييـكذلك،ـثمـقالـيـقولهـعنـساقه،ـ
نكرة.ـثمـأخرجهـمنـطريقـحفصـبنـميرةـعنـزيدـبنـأسلمـبلفظـيكشفـعنـساق.ـقالـ
اإساعييـهذهـأصحـموافقتهاـلفظـالقرآنـيـاجملة،ـاـيظنـأنـاهـذوـأعضاءـوجوارحـماـ
يـذلكـمنـمشاهةـامخلوقن،ـتعاىـاهـعنـذلكـليسـكمثلهـيء.ـاهـ.ـوحفصـأقوىـأنهـ

ثقة،ـوسعيدـصدوق«.ـاهـ.
)3(ـعلقـهناـالسيدـعبدـاهـبنـالصديق:ـ»مـيأتـذلكـيـحديثـمرفوعـمقطوعـبه«.ـاهـ.
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قالـابنـعبدـالر:ـ»وحدثناـأمدـبنـسعيدـبنـبرـقال:ـحدثناـابنـأيـدليمـقال:ـ
ـأقرـبهـواـحدـفيهـوأخرناـ ـفقال: ـابنـوضاحـقال:ـسألتـحيىـبنـمعنـعنـالتنزل، حدثنا
ـاهـبنـيونسـقال:ـحدثناـبقيـبنـخلدـقال:ـحدثناـ ممدـبنـعبدـاملكـقال:ـحدثناـعبد
بكارـبنـعبدـاهـالقريـقال:ـحدثناـمهديـبنـجعفرـعنـمالكـبنـأنسـأنهـسألهـعنـ
قولـاهـعزـوجل:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ـكيفـاستـوى؟ـقال:ـفأطرقـمالكـ
بقي:ـ قالـ بدعة.ـ هذاـ وامسألةـعنـ معقولـ منهـغرـ والفعلـ استواؤهـمهولـ قالـ ثمـ
وحدثناـأيوبـبنـصاحـامخزوميـبالرملةـقال:ـكناـعندـمالكـإذـجاءهـعراقي،ـفقالـ
ـاهـ ـأباـعبد ـأسألكـعنها،ـفطأطأـمالكـرأسهـفقالـله:ـيا ـأن ـأريد ـاهـمسألة ـأباـعبد له:ـيا
﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ـكيفـاستوى؟ـقال:ـسألتـعنـغرـمهول،ـوتكلمتـ

يـغرـمعقولـإنكـامرؤـسوءـأخرجوهـفأخذواـبضبعيهـفأخرجوه.ـ
وقالـحيىـبنـإبرهيمـبنـمزين:ـإناـكرهـمالكـأنـيتحدثـبتلكـاأحاديث؛ـأنـ
فيهاـحدًاـوصفةـوتشبيهًا،ـوالنجاةـيـهذاـاانتهاءـإىـماـقالـاهـعزـوجلـووصفـبهـ

نفسهـبوجهـويدينـوبسطـواستواءـوكامـفقال:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ـوقال:ـ﴿وئ 
﴿ۇئ  وئ﴾ـ وئ  ەئ  ەئ  ﴿ائ  وقـال:ـ ۇئ﴾ـ ۇئ 
ۇئ ۆئ﴾ـوقال:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ـفليقلـقائلـباـقالـاهـولينتهـ
إليهـواـيعدوهـواـيفرهـواـيقلـكيف،ـفإنـيـذلكـاهاك؛ـأنـاهـكلفـعبيدهـ

اإيانـبالتنزيلـومـيكلفهمـاخوضـيـالتأويلـالذيـاـيعلمهـغره))(«.ـاهـ.ـ
فهاـهوـاإمامـمالكـيرحـأنـالكيفـغرـمعقول،ـويأمرـباابتعادـعمنـأثبتهـ

))(ـ»التمهيدـماـيـاموطأـمنـامعايـواأسانيد«،ـأبوـعمرـيوسفـبنـعبدـاهـبنـعبدـالرـالنمريـ
)7:ـ)5)(ـالوفاة:ـ463،ـوزارةـعمومـاأوقافـوالشؤونـاإساميةـــامغرب،ـ387)،ـت:ـ

مصطفىـبنـأمدـالعلويــممدـعبدـالكبرـالبكري.
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ـيتوقفـعليه.ـوسببـالنهيـ ـبل ـإثباته، ـيستلزم ـالطريقة ـالسؤالـعنهـهذه وسألـعنه،ـأن
عنـالكامـيـهذهـاأحاديثـأنـفيهاـحدًاـوصفةـوتشبيهًا،ـوهذاـكلهـمنفيـيـعقيدةـ

أهلـالسنة.ـ
ومنـالظاهرـأنـاإمامـابنـعبدـالرـاـيالفـذلك،ـولكنـغايةـماـوقعـفيهاـماـ
انتقدناهـعليهـإناـهوـيـبعضـالتعبراتـالتيـمـتطردـمعانيهاـعنده،ـولكنـمنـالظاهرـ
أنـامنهجـامرتىـعندهـهوـالتفويضـمعـنفيـاحدـوالكيفـوالتشبيه،ـكاـترى،ـوهوـ
مذهبـأعاظمـالعلاءـمنـامتقدمنـوامتأخرينـكاـمَرـعليكـغرـمرة.ـوهذاـنكونـقدـ
أوضحناـماـنريدـبيانهـيـحالـاإمامـابنـعبدـالرـرمهـاهـتعاىـرمةـواسعة،ـلكيـ

يكونـطالبـالعلمـعىـبصرة،ـيتبعـامحكمـالصحيحـوجتنبـغره.ـواهـاموفق.ـ
قصٌة ذَكـَرها اخطيُب البغدادُي ي تاريخ بغداد 

قالـاخطيبـالبغداديـي»تاريخـبغداد«:ـ»عنـسلمويهـبنـعاصمـقايـهجرـ
ــوقدـقىـباجزيرةـوالشامـــقال:ـكتبـبرـبنـغياثـامرييـــويكنىـأباـعبدـالرمنـــ
إىـمنصورـبنـعار:ـبلغنيـاجتاعـالنـاسـعليك،ـوماـحكيـمنـالعلم،ـفأخريـعنـ

القرآن:ـخالقـأوـخلوق؟
فكتبـإليهـمنصور:ـبسم اه الرمن الرحيم،ـعافاناـاهـوإياكـمنـكلـفتنة؛ـفإنهـ
إنـيفعلـفأعظِْمـهاـنعمة،ـوإنـمـيفعلـفتلكـأسبابـاهلكة،ـوليسـأحدـعىـاهـبعدـ
امرسلنـحجة،ـنحنـنرىـأنـالكامـيـالقرآنـبدعةـاشركـفيهاـالسائـلـوامجيب،ـ
فـتعاطىـالسائلـماـليسـله،ـوتكلفـامجيبـماـليسـعليه،ـوماـأعلمـخالقًاـإاـاه،ـ
وماـدونـاهـخلوق،ـوالقرآنـكامـاه،ـولوـكانـالقرآنـخالقًاـمـيكنـللذينـوَعـوهـ
إىـاهـشافعًا،ـواـبالذينـضّيعوهـماحًا،ـفانـتهـبنفسك،ـوبامختلفنـيـالقرآن،ـإىـ

أسمـائهـالتيـسمـاهـاهـهاـتكنـمنـالـمهتدين،ـ﴿ڃ  چ چ چ چڇ 
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ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ـ]اأعراف:ـ80)[ـواـتسِمـالقرآنـباسٍمـمنـعندك،ـفتكونـ

منـالضالن،ـجعلنـاـاهـوإيـاكـمـَنـ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک﴾ـ]اأنبياء:ـ49[.

وكـتبـبشـرـأيضًاـإىـمنصورـيسـألهـعنـقولـاهـتعاى:ـ﴿ڈ ژ ژ 
ڑ﴾ـكيفـاستوى؟

فيه،ـومسألتكـعنـذلكـ استـواؤه غر حدود،ـواجوابـ إليهـمنصور:ـ فكتبـ
بدعة،ـواإيمـانـبجملةـذلكـواجب،ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ـ]آلـعمران:ـ7[ـوحَده،ـثمـ

استأنفـالكامـفقال:ـ﴿ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى 
ى﴾،ـفنسبهمـإىـالرسوخـيـالعلمـبأنـقالواـلِـاـتشابهـمنهـعليهم:ـ﴿ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ﴾،ـفهؤاءـهمـالذينـأغناهمـالرسوُخـيـالعلمـعنـااقتحامـعىـالُسُددـ
اعراَفهمـ فمدحـ امحجوب،ـ الغيبـ منـ تفسرهـ جهلواـ باـ الغيوب،ـ دونـ امروبةـ
بالعجزـعنـتأُولـماـمـحيطواـبهـعلًا،ـوسمىـتركهمـالتعُمَقـفياـمـيكّلفهمـرسوخًاـ
يـالعلم،ـفاْنَتِهـــرمكـاهـــمنـالعلمـإىـحيثـانتهىـبكـإليه،ـواـُجاوزـذلكـإذاـ
ماـُحظرـعنكـعلُمه،ـفتكونـمنـامتكلفن،ـوهلكـمعـاهالكن،ـوالسامـعليك«))(.ـ

ويـهذاـالكامـفوائدـاـخفىـعىـالبصر.
وكامـمنصورـبنـعارـلطيٌف،ـوجوابهـمنيٌف،ـوتأّملـقوله:ـ»واـتسمـالقرآنـ
ـباسمـ»امخلوق«؛ـ ـتسميته ـباسمـ»امخلوق«،ـفنهاهـعن ـتسّمه ـيريدـا باسمـمنـعندك«،
لِـاـيتأدىـمنـذلكـإىـااختاطـيـالفهمـعىـمنـاـيفّرقـبنـالصفةـواأصواتـ

واحروف.ـ

))(ـ»تاريخـبغداد«ـ)3):ـ75(.
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وأماـجوابهـفيمـاـيتعلقـبااستواء،ـفإنهـاـإشكالـفيه،ـبهـفيهـدقةـعندماـقال:ـ
ـعنـاهـتعاىـيـاستوائه،ـوخالفـامجّسمةـوامشّبهةـ ـفإنهـنفىـاحّد »استواؤهـغرـمدود«،

يـذلك.ـ
واعراضهـعىـبرـإناـهوـمنـحيثـالتمُحلـيـالبحثـعنـهذهـاأمور،ـومساءلةـ

الناسـعنها،ـوهوـصحيح.ـ
قال الطحاوي: )وقد أعجز عن اإحاطة خلَقه(

اإحاطةـمنـاهـتعاى:ـهيـإحاطُةـتدبرهـوعلمهـباـخَلقه،ـوليسـإحاطةـذاتهـ
القائلونـ اّدعىـ كاـ ذاتية؛ـ إحاطًةـ وليستـ امجّسمة،ـ بعضـ ادعىـ كاـ بمخلوقاته؛ـ
بوحدةـالوجود،ـفقالوا:ـإنـامخلوقاتـمّردـمظاهَرـللذاتـاإهية،ـفاهـتعاىـميٌطـ
بمخلوقاتهـبعنـذاتهـمنـحيثـيتجىـهم،ـأي:ـمنـحيثـإهمـمظاهرـلذاتهـالعلية.ـ

هناـ وكـلمةـ﴿يئ﴾ـ ]اأنعام:ـ8)[ـ جب﴾ـ يئ  ىئ  تعاى:ـ﴿مئ  اهـ قالـ
متعلقةـبـ﴿ىئ﴾؛ـلِـاـعلمـمنـأنـالظرفـيتعلقـبااسمـامشتّق،ـأوـبالفعل،ـوهاهناـ
اـفعلـموجود،ـفيتعّلقـوجوبًاـبااسمـامشتقـأعني:ـ﴿ىئ﴾،ـفيكونـمعنىـاآية:ـ
ـامناسبـ ـالذيـقهُرهـفوقـقهرـعباده،ـوهو ـالقاهر ـأو:ـوهو ـالقاهرـفوقـقهرـعباده، وهو

لسياقـاآياتـعندـالتأمل.
نخالفـ أنناـ »هو«؛ـ بالضمرـ متعلقةـ ﴿يئ﴾ـ كلمةـ إنـ يقال:ـ أنـ جوزـ واـ
القاعدةـامذكورةـآنفًا،ـوأنناـنحتاجـعندئذـإىـتقديرـخرـمذوفـتقديره:ـ»كائن«؛ـ

ليتعلقـهاـالظرف،ـومعلوم:ـأنـعدمـالتقديرـأوى.
وعىـتفسيـرنا؛ـفإنـ﴿ىئ﴾ـهيـاخر،ـواـخرـمذوفًا،ـفيتبيـنـأنهـــكلـ
كائٌنـ تعاىـ اهـ أنـ منـ امجّسمةـ ادعاهـ ماـ عىـ مطلقًاـ اآيةـ هذهـ دالةـ اـ ـ:ـ التقاديرـ

ومستقٌرـفوقـعبادهـبذاته،ـبلـهمـخالفونـلّلغةـوالقرآنـفياـقالوه.ـ
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ومنـأطلقـمنـأهلـالسنةـالفوقيةـفوقـامخلوقاتـأوـأطلقـأنهـفوقـالعرشـ
فلمـيردـالتحديدـواـالتشبيه،ـومـيردـامكانـوالتحيزـكاـبيناـغرـمرة،ـبلـيريدـإطاقهـ
ـباهـتعاىـماـاـيمكنـلناـبعقولناـأنـندركه.ـواـتشبيهـيـذلكـواـيستلزمـ عىـماـيليق

الوقوعـيـالتجسيم،ـكاـهوـظاهر.ـ
فكلـمنـامذهَبنـالسابقنـــأعنيـمذهبـامجسمةـومذهبـوحدةـالوجودـــ
باطل،ـاـريبـيـبطانه،ـوامذهُبـاحقـيـاإحاطة:ـهوـماـذكرناهـمنـإحاطةـالعلمـ

والقدرةـوالتدبر.ـ
قال الطحاوي: )ونقول: إن اه اخذ إبراهيم خليًا، وكلم اه موسى تكليًا، 

إيانًا وتصديقًا وتسليًا(
معنىـ»اخليل«ـمنـ»اخَُلة«:ـهيـأعىـدرجاتـامحبة،ـقالـالزبيديـيـ»رحـ
ـفَرـقوَهمـيـإبراهيم:ـ ـ»قالـابنـدريد:ـوهيـمنـأصفىـاموّدِةـوأصِحها،ـوبه القاموس«:
خليلـاه،ـساعًا،ـقال:ـواـأزيدـفيهـشيئًا؛ـأهاـيـالقرآن«))(.ـوهذهـامعايـمشهورةـ

اـداعَيـأنـنتكلمـعليهاـولكنـنشرـإليهاـإشارة.
وردـإثباتـأنـإبراهيمـعليهـالسامـخليلـاهـيـالقرآن،ـفقدـقالـاهـتعاىـيـ

سورةـالنساء:ـ﴿ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱڱ ں ں ڻ ڻ﴾ـ]25)[،ـووردـأنـاهـكلمـموسىـتكليمـًاـيـالنساءـ

ـفقالـجلـمنـقائل:ـ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  أيضًا،
ڃڃ ڃ چ چ چ﴾ـ]64)[،ـويـسورةـاأعراف:ـ﴿ے ۓ ۓ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

))(ـ»تاجـالعروسـرحـالقاموس«ـ)4):ـ209(.
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ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾ـ]43)[.
واـجوزـأحدـإنكاُره،ـومنـأنكرهـيكونـقدـأنكرـأمرًاـقطعيًاـيلزمـعنهـكفُره.

وردـإثباتـأنـسيدناـإبراهيمـعليهـالسامـهوـخليلـاهـتعاىـيـعدةـأحاديثـ
منهاـماـرواهـاإمامـالبخاريـعنـأنسـيـحديثـالشفاعةـأنـالنبيـعليهـالسامـقالـ

فيه:ـ»ولكنـائتواـإبراهيمـخليلـالرمنـفيأتونـإبراهيم«.
وقدـرواهـاإمامـمسلمـيـ»صحيحه«ـعنـمعبدـبنـهالـالعنزيـقال:ـانطلقناـ
إىـأنسـبنـمالكـــوتشفعناـبثابتـــفانتهيناـإليهـوهوـيصيـالضحى،ـفاستأذنـلناـ
ثابت،ـفدخلناـعليهـوأجلسـثابتًاـمعهـعىـريره،ـفقالـله:ـياـأباـمزة،ـإنـإخوانكـمنـ
ـيسألونكـأنـحدثهمـحديثـالشفاعةـقال:ـحدثناـممدـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»إذاـكانـ ـالبرة أهل
يومـالقيامةـماجـالناسـبعُضهمـإىـبعض،ـفيأتونـآدم،ـفيقولونـله:ـاشفعـلذريتك،ـ
ـإبراهيم،ـ فيقول:ـلسُتـها،ـولكنـعليكمـبإبراهيم عليه السام؛ فإنه خليل اه، فيأتون
فيقول:ـلستـها،ـولكنـعليكمـبموسىـعليهـالسام؛ـفإنهـكليمـاه،ـفيؤتىـموسى،ـ
فيقول:ـلستـها،ـولكنـعليكمـبعيسىـعليهـالسام؛ـفإنهـروحـاهـوكلمته،ـفيؤتىـ

عيسى،ـفيقول:ـلستـها،ـولكنـعليكمـبمحمدـملسو هيلع هللا ىلص،ـفأوتى،ـفأقول:ـأناـها«))(.ـ
ويـروايةـأخرىـلـمسلمـعنـأيـهريرةـوحذيفةـقـاا:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ
آدم،ـ فيأتونـ تـزلفـهمـاجنة،ـ امؤمنونـحتىـ فيقومـ الناس،ـ تباركـوتعاىـ اهـ »جمعـ
فيقولون:ـياـأبانا،ـاستفتِْحـلناـاجنَة،ـفيقول:ـوهلـأخرجكمـمنـاجنةـإاـخطيئةـأبيكمـ
آدم؟ـلستـبصاحبـذلك،ـاذهبواـإىـابنيـإبراهيمـخليلـاه«،ـقال:ـ»فيقولـإبراهيم:ـ

))(ـكتابـاإيان،ـبابـأدنىـأهلـاجنةـمنزلةـفيهم،ـ)93)(.
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لستـبصاحبـذلك،ـإناـكنتـخليًاـمنـوراَءـوراَء،ـاعَمدواـإىـموسىـملسو هيلع هللا ىلصـالذيـ
كّلمهـاهـتكليًا،ـفيأتونـموسىـملسو هيلع هللا ىلص،ـفيقول:ـلستـبصاحبـذلك،ـاذهبواـإىـعيسىـ
كلمِةـاهـوروحه،ـفيقولـعيسىـملسو هيلع هللا ىلص:ـلستـبصاحبـذلك،ـفيأتونـممدًاـملسو هيلع هللا ىلص،ـفيقوم،ـ

فُيؤذنـله«))(.
وأماـ»الكام«ـفقدـقالـالغنيمي:ـ»وقدـاختلفـيـأنـامسموع:ـهلـهوـالكامـ
النفيـ الكامـ اأشعري:ـ اإمامـ قالـ »امسايرة«:ـ يـ عليه؟قالـ يدلـ ماـ أوـ النفيـ
ماـُيسَمع.ـقاسهـعىـرؤيةـماـليسـبلون،ـفكاـُعقلـرؤيةـماـليسـبلون،ـواـجسم،ـ

فلُيعقلـساُعـماـليسـبصوت.ـ
ـالسامـ ـاماتريديـسمـاَعـماـليسـبصوت،ـوعنده:ـسمعـموسىـعليه واستحال
ـالكتابـ ـبغرـواسطة ـباسمـالكليمـــأنه ـأعني: ــ ـوُخّصـبه ـعىـكامـاهـتعاى، ـدااً صوتًا
واَمَلِك،ـوهوـأوَجه؛ـأنـامخصوصـباسمـالسمعـمنـالعلمـماـيكونـإدراكـصوت،ـ
وإدراُكـماـليسـبصوتـقدـيّصـباسمـالرؤية،ـوقدـيكونـلهـااسمـاأعّمـــأعني:ـ

العلمـــمطلقًا،ـأي:ـعنـالتقييدـبمتعّلقـخاص«)2(.
وقدـسبقـبتفصيلـبيانـمعنىـصفةـالكامـهـتعاىـيـموضعه.

قال الطحاوي: )ونؤمن بامائكة والنبين، والكتب امنزلة عى امرسلن ونشهد 
أهم كانوا عى احق امبن(

ـالذينـوردـذكرهمـ ـبعُضهم،ـوهم ـُيعلم،ـولكنـُعلم ـالتحديدـم ـاأنبياءـعى عدد
يـالقرآن،ـوكذلكـبالنسبةـللكتبـامنزلة،ـووردتـبعضـاأحاديثـالضعيفةـيـعّدـ

))(ـكتابـاإيان،ـبابـأدنىـأهلـاجنةـمنزلةـفيها،ـ)25)(.
)2(ـ»رحه«ـعىـ»العقيدةـالطحاوية«ـص93.
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الكتبـوعّدـاأنبياءـوالرسل،ـولكنـكُلـهذهـاأحاديثـغرـثابتة،ـكاـمىـاإشارةـ
إليها،ـواـجوزـااعتادـعليها،ـوبعضـالعلاءـيذكروهاـعىـسبيلـالعلمـبورودها،ـاـ

عىـسبيلـابتناءـعقيدةـعليها.
ـينزلونـويصعدونـإىـالساءـ ـأنـنؤمنـبأهمـأشخاصـروحانية واإيانـبامائكة:
ـبذلكـباـاـيتصورهـعقلـواـفؤاد،ـ ـبعبادتهـومعرفتهـوسعادهم ـاه،ـونثبتـُأنَسُهم بإذن

وهمـ﴿ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴾ـ]التحريم:ـ6[.ـ
ـلتبليغـرسالته،ـوأكرمهمـ ـاصطفاهم ـاهـقد ـبأن ـنؤمن ـأن ومعنى اإيان باأنبياء:
ـالرسالةـليستـبمكتسبة،ـبلـهيـعطّيةـُيعطيهاـاهـتعاىـ بالرسالةـبينهـوبنـعباده،ـوأن

لـمنـشاءـمنـعباده،ـواـيعطيهاـإاـلـمنـيعلمـأنهـأهٌلـلـها،ـعىـماـقاله:ـ﴿ۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ﴾ـ]اأنعام:ـ24)[،ـوهمـمعصومونـعنـامعاي،ـوهمـأفضلـ

منـامائكة،ـوبعضهمـأفضلـمنـبعض.ـ
واإيانـبالكتب:ـأنـنؤمنـبأهاـوحٌيـمنـاهـإىـرسله،ـليسـللنبيـواـللمَلكـ

فيهاـتُرفـيـالنظمـواـيـامعنى.ـ
قال الطحاوي: )ونسمي أهل قبلتنا مسلمن مؤمنن، ما داموا بمـا جاء به 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص معرفن، وله بكل ما قاله وأخر مصِدقن غر مكِذبن(.
ـإاـبدليلـثابت،ـ ـاإياَن ـننفَيـعنه ـأن ـلنا ـفاـجوز ـأنـكُلـمنـدخلـيـاإسام أي:
وهذاـإشارةـإىـالقاعدةـالتيـاشتـهرتـواعُتمدتـعندـأهلـالسنة:ـ»ا خرج أحٌد من 

أهل القبلة من اإسام إا بجحود ما أدخله فيه«.
ـأركانـاإيانـمنـاأنبياءـوالقدرـ الذيـأدخلهـباإسامـهوـاإيانـباهـتعاى،ـوبقيِة

وامائكة...ـوغرـذلك.
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واـيرجـمنـاإسامـإاـبجحودـذلك،ـأوـأنـيفعلـأمـرًاـيدلـعىـاجحودـ
والتكذيب،ـأوـبأنـيصدرـمنهـلفٌظـوكامـيدُلـعىـذلكـأيضًا؛ـكاـذكرـالفقهاءـيـبابـ
اإمامـ ماـروىـ البابـ وبالفعل،ـومنـهذاـ بالقولـوبااعتقادـ تكونـ الرّدةـ بأنـ الرّدة،ـ
البخاريـعنـأيـهريرةـريـاهـتعاىـعنهـقال:ـماـتويـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـوكانـأبوـبكرـ
ـفقالـعمرـريـاهـتعاىـعنهـكيفـتقاتلـ ـمنـالعرب، ـمنـكفر ريـاهـتعاىـعنه،ـوكفر
الناسـوقدـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أمرتـأنـأقاتلـالناسـحتىـيقولوا:ـاـإلهـإاـاهـفمنـ
قاهاـفقدـعصمـمنيـمالهـونفسهـإاـبحقهـوحسابهـعىـاه«؟ـفقال:ـواهـأقاتلّنـمنـ
فّرقـبنـالصاةـوالزكاة؛ـفإنـالزكاةـحقـامال،ـواه،ـلوـمنعويـعناقًاـكانواـيؤّدوهاـإىـ
ـإاـأنـقدـ رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـلقاتلتهمـعىـمنِعها!ـقالـعمرـريـاهـتعاىـعنه:ـفواه،ـماـهو

رحـاهـصدرـأيـبكرـريـاهـتعاىـعنه،ـفعرفُتـأنهـاحق))(.
فإذاـاعتقدـبعُضـالناسـعقيدةـباطلةـفإهمـيرتـدونـها،ـوإذاـفعلواـفعًاـيدُلـ
عىـعقيدةـباطلة؛ـفإهمـيرتـّدون،ـوكذلكـإذاـتلّفظواـبكامـيدُلـعىـعقيدةـباطلةـ
كأنـيسّبواـاهـمثًا.ـوامرادـمنـذلكـأنـمنـينكرـامعلومـمنـالدينـرورةـمنـبلغتـهـ
الدعوةـيكفر،ـوأماـماـيتوقـفـعىـنظرـودليـل،ـفأنكره،ـفإنـكانـمنـأصولـالدين،ـ
فاأصلـأنـيبنـله،ـويقومـبذلكـفـقيهـعام،ـاـأيـإنسـان،ـويتبعـيـذلكـماـحررهـ

الفقهاء،ـواـحكمـعليهـأيـواحدـبلكفرـإاـبالروطـامعترةـعندـأهلـالفقه.ـ
ـأنـأصلـاإيانـيـنفسـاإنسان،ـ ـلباطنـاإنسان؛ـكا فالكفر:ـعبارةـعنـوصٍف
واأعاُلـعبارٌةـعنـثمراٍتـولوازَمـلإيان،ـكذلكـالكفر،ـاأصل:ـأنهـيـالنـفس،ـ

واأعالـتدلـعىـماـيـالنفس.ـ

))(ـكتابـااعتصامـبالكتابـوالسنة،ـبابـااقتداءـبسننـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـ)7284(.
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بعضـالناسـكانواـيعملونـأعالـامؤمننـمنـالتصدقـوالصاةـوالصيامـواجهاد،ـ

ولكنـمـيكونواـمؤمننـبالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـوهؤاءـهمـامنافقون.ـ
ـبعضـ ـالنفس،ـوسنذكر ـاإذعانـوالتصديق،ـويكونـي ـاإيان:ـهو فاأصلـي

اأحاديثـالدالةـعىـهذاـامعنىـبعدـقليل.ـ
ومسألةـالتكفرـعبارٌةـعنـمسألةـفقهية،ـأوـعبارٌةـعنـضابطـللعاقاتـالعمليةـ
بنـالناس،ـويـبعضـاأحيانـقدـنستدّلـعىـإنسانـونقول:ـإنهـكافر،ـوقدـنكونـيـ

استدالناـخطئن.ـ
ونحنـمأمورونـباالتزامـبظاهرـالريعةـوماـقررتهـمنـأحكامـيـأمرـاحكمـ
بالكفرـواإيانـعىـاأشخاصـبحسبـالظاهرـمنهم،ـونكلـرائرهمـإىـاهـتعاى،ـ
فاـحكمتـعليهـالريعُةـبالكفرـظاهرًاـنحُكمـعليهـبالكفرـظاهرًا،ـواـنجزمـأنهـيـ
اآخرةـيـالنارـإمكانـتوبته،ـأوـوقوعـخطأـغرـمقدورـعىـتافيهـيـاحكمـعليهـ
واـمتنبهـإليه.ـوهذاـحفظـاأحكامـويطردـالنظام.ـوبعضـالناسـيظنونـأنهـاـيصحـ
تكفرـمعنـقُط،ـوأرىـيـذلكـابتعاداـعنـالصواب،ـفليتأملـيـذلكـطالبـالعلم.

وماـقررناهـبالنسبةـللحكمـبالكفرـنقولهـبالنسبةـلإيان،ـفمنـظهرـمنهـاإياُنـ
ـامؤمنن. ـنعاملهـمعاملة ـأن ـاجنان،ـفيجبـعليناـظاهرًا ـأهل ـبأنهـيـاآخرةـمن اـنجزم
ومسألةـالتكفرـمسألٌةـعملية،ـوقدـيقولـقائـل:ـماـوجُهـارتباطـمسألةـالتكفرـ
بالعقائد؟ـفالوجه:ـهوـمعرفُةـاإيانـوميـيُزهـمنـالكفر،ـأي:ـأنـيعرَفـاإنساُنـماـهوـ

الكفر؟ـوماـهوـاإيان؟ـليجتنبـالكفر،ـويلتزمـباإيان.
وقدـجوزـانبناءـاحكمـعىـالغرـبأنهـكافرـــأوـمؤمنـــبناءـعىـأدلةـظنية؛ـأنهـ
منـاأمورـالفقهية،ـولذلكـقدـيكفيـفيهاـاأدلةـالظنيةـالغالبةـعندـبعضـالفقهاء،ـأماـ

معرفةـالكفرـواإيانـفيجبـفيهـالقطع؛ـأنهـمسألةـعقائدية.
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احتجـالعلمـاءـلقولـاإمامـالطحاوي:ـ»ونسميـأهلـقبلتنا..ـمصدقن«ـبقولـ
الرسولـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ُأمرتـأنـأقاتلـالناسـحتىـيقولوا:ـاـإلهـإاـاه«))(،ـأوـ»حتىـيشهدواـ

أنـاـإلهـإاـاه«)2(.ـ
ـالتوحيدـفاأصُلـ ـامطلب؛ـأنـمنـاـيقولـكلمة ـاحديثـدليلـقوٌيـعىـهذا هذا

فيه:ـأنهـكافر،ـوالكافرـجوزـقتاله،ـوأحيانًاـجب.ـ
وبمجردـنطقـالكافرـلكلمةـالتوحيدـجبـالكُفـعنـقـتاله،ـواعتباُرهـملحقًاـ
بأهلـاإسـام،ـواـجوزـاعتبارـهذاـاإنسانـمؤمنـًاـإاـبأنـيصُدرـمنهـماـيدلـعىـ

اإيان.
وماـقّررهـاإمامـالطحاويـهناـمنـلزومـتسميةـأهلـالقبلةـمسلمنـومؤمننـ
هوـالذيـقّررهـأهلـالسنةـمنـقبلـومنـبعد،ـفلمـجّوزواـأحٍدـاحكَمـعىـغرهـبأنهـ
مسلٍمـاـمؤمن،ـبلـكلـمسلمـفهوـمؤمن؛ـأنهـاـتغاُيرـــيـاخارجـــبنـامسلمنـ
وامؤمنن،ـأي:ـاـتغايرـيـحكمـالشارع،ـوالتغايرـقدـُيتصّورـيـاحقيقةـوالباطن،ـبأنـ

يتظاهرـاإنساُنـباإيانـوهوـيـالباطنـزنديٌقـُمبطٌِنـللكفرـواجحود.ـ

ـبابـوجوبـ ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـكتابـالزكاة، ـالبخاريـيـ»صحيحه« ـأخرجه )((
ـوأنـاـ ـوالنبوة، ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـالناسـإىـاإسام ـبابـدعاء ـوالسر، ـوكتابـاجهاد ـ)399)(. الزكاة،
يتخذـبعضهمـبعضًاـأربابًاـمنـدونـاه،ـ)2946(.ـوكتابـاستتابةـامرتدينـوامعاندينـوقتاهم،ـ
بابـقتلـمنـابىـقبولـالفرائض،ـوماـنسبواـإىـالردة،ـ)6924(.ـوكتابـااعتصامـبالكتابـ
والسنة،ـبابـااقـتداءـبسننـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـ)7284(.ـومسلمـيـ»صحيحه«،ـكتابــاإيان،ـ

بابـاأمرـبقتالـالناسـحتىـيقولوا:ـاـإلهـإاـاهـممدـرسولـاه،ـ)20-ـ)2(.
ـباب:ـ﴿ۇ  ـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـابنـعمرـريـاهـعنها،ـكتابـاإيان، )2(ـأخرجه
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾ـ]التوبة:ـ5[،ـ)25(.ـومسلمـيـ»صحيحه«،ـ

كتابـاإيان،ـبابـاأمرـبقتالـالناسـحتىـيقولوا:ـاـإلهـإاـاهـممدـرسولـاه،ـ)22(.
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ولكناـقدـُأمرناـباحكمـعىـالناسـبحسبـماـيظهرـمنهم،ـاـبناًءـعىـماـنظنهـأنهـ
ـولذلكـقّررـأهلـالسنةـأنـاإيان:ـهوـااعتقادـاجازمـبأركانـاإيانـامعروفة،ـ باطنـهم،
وأماـاإسام:ـفهوـالعملـباأركانـالظاهرةـ)الشهادتن،ـوالصاةـوالزكاة...ـالخ(ـ
بناًءـعىـاإيانـالسابق،ـفاـُيتـصّوُرـاحكُمـعىـأحٍدـباإسامـمعـنفيـاإيانـعنه،ـ
بلـكُلـمنـُحكمـعليهـباإسامـظاهرًاـبحسبـأحكامـالريعة،ـفاـجوزـرفُعـاإيانـ

عنه.ـ
ـقّررواـيـكتبهمـأنـبعضـ ـفقد ـاإمامية، وقدـخالفـيـذلكـبعُضـالفرقـكالشيعة
الناسـقدـيكونـمسلًا،ـولكنهـاـيكونـمؤمنًا،ـولكنـكّلـمؤمنـمسلم،ـوهمـيريدونـ
ـامنِكرينـلعقيدهمـيـاإمامةـوالعصمةـلأئمةـأهمـظاهرًاـ ـالسنة بذلكـاحكَمـعىـأهل
ـالنارـاـيرجونـمنها،ـولذلكـفإهمـيرّتبونـ ـباطنًاـخالدونـي مسلمون،ـولكنهمـُكّفار
أحكامًاـخاصًةـبأهلـالسنةـيـتعاُملهمـمعهم،ـوختلفـعنـاأحكامـالتيـحكمونـهاـ

عىـمنـيثبتونـلهـاإيانـواإسام.ـ
ـبنـ ـالعاقة ـالتيـكتبُتهاـيـمستقبل ـباختصارـيـبعضـالرسائـل وقدـبّينتـقوهم
السنةـوالشيعة،ـفقلُتـبعدماـبّينُتـحقيقَةـاإمامةـعندهم،ـوأهاـأصلـمنـأصولـالدينـ
عندهم؛ـكالنبوة:ـ»وبذلك يتبن لنا مدى أمية اإمامة، ومدى أثر عقيدتـهم فيها جاه 
امخالفن هم، بحيث إن امخالفن هم فيها يعترون عندهم كـّفارًا ي حقيقة اأمر، 
أي: خالدين ي النار ا خرجون منها، وإن كانوا ـ أي الشيعة ـ ُيَسُمون امخالفن هم 

مسلمن، وينفون ي الوقت نفسه اإياَن عنهم))(. 

))( وإليك بعض النصوص الدالة عى تكفيـر الشيعة اإمامية لـمنكر اإمامة ـ وإن قالوا بإسامه 
ظاهرًا ـ فاإسام عندهم تابع لأحكام الظاهرية، بخاف اإيمـان، فهو للظاهر والباطن، 
ولذلك يسمون أنفسهم مؤمنيـن، وا يطلقون هذا ااسم عى أهل السنـة امنكرين لإمامة 
بحسب تعريفها عند الشيعة:                   =
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»وعنـابنـالراج:ـاـيغسلـامخالفـإاـلتـقية،ـوهوـامنقولـعنـظاهرـابنـإدريس،ـوالظاهرـ ـ=
أنـهذاـهوـمذهبـأيـالصاحـأيضًا،ـحيثـمـجوزـعىـمنكرـاإمامةـكاـسيجئ،ـويلزم ابن 
إدريس ذلك أيضاً من جهة منعه عن الصاة عليهم حتجًا بكفرهم«ـ»غنائم اأيام«ـمرزاـالقميـ

)3:ـ)39ـ-ـ392(.
»ويـ»الدعائم«ـعنـعيـعليهـالسام:ـ»أنهـسئـلـعنـالذينـقاتلهمـمنـأهلـالقبلةـأكافرونـ ـ
هم؟ـقال:ـكفرواـباأحكامـوكفرواـبالنعم،ـليسـكـفرـامركنـالذينـدفعواـالنبوةـومـيقّرواـ

باإسام،ـولوـكانواـكذلكـماـحّلتـلناـمناكحتهم،ـواـذبائحهمـواـمواريثهم«.
ـالبغاةـمنـحيثـالبغيـيـزمنـ ـامسلمنـعى ـالنصوصـالدالةـعىـجريانـحكم إىـغرـذلكـمن ـ
اهدنة،ـفضًاـعاـهوـامعلومـمنـتـتبعـكتبـالسرـمنـخالطتهمـوعدمـالتجنبـعنــأسئارهمـ
وغرـذلكـمنـأحكامـامسلمن،ـوإنـوجبـقتاهمـعىـالوجهـالذيـذكرناه،ـلكنـذلكـأعّمـ
منـالكفر،ـنعمـاخوارُجـمنهمـقدـاخذواـبعدـذلكـدينًا،ـواعتقدواـاعتقاداٍتـصارواـهاـكفارًاـ
اـمنـحيثـكوهمـبغاة،ـوأّماـتغسيلهمـودفنهمـوالصاةـعليهمـفقدـفّرعهـبعضهمـعىـالكفرـ
ـولكن هم حكمهم  ـنقلـبكفرهمـحالـحياهم، ـوإنـم ـولكنـقدـيقالـبعدمـوجوبـذلك، وعدمه،

بعد موهم كا سمعته سابقًا ي مطلق منكر اإمامة«. 
»جواهر الكام« الشيخـاجواهريـ))2:ـ338(. ـ

»امحاسن«:ـعنـأبيه،ـعنـابنـأيـعميـر،ـعنـاحكمـبنـأيمن،ـعنـالقاسمـالصريـريكـ ـ
امفضلـقال:ـسمعتـأباـعبدـاهـعليهـالسامـيقول:ـاإسامـُحقنـبهـالدم،ـوتؤدىـبهـاأمانة،ـ

ويستحّلـبهـالفرج،ـوالثوابـعىـاايان.ـ
»الكاي«:ـعنـعيـبنـإبراهيم،ـعنـأبيه،ـعنـابنـأيـعمرـمثله. ـ

بيان:ـيدل اخر عى عدم ترادف اإيمـان واإسام، وأن غر امؤمن من فرق أهل اإسام   
ا يستحق الثواب اأخروي أصاً، كا هو احق وامشهور بن اإمامية،ـوستعرفـأنـكاًـمنـ
ـبوجودهـ ـاإذعان : ـاخرــ ـيـهذا ـباإيانــ ـامراد ـأن ـيطلقـعىـمعان،ـوالظاهر اإسامـواإيان،
سبحانهـوصفاتهـالكالية،ـوـبالتوحيدـوالعدلـوامعاد،ـواإقرارـبنبوةـنبيناـصىـاهـعليهـوآلهـ
وإمامةـاأئمةـااثـنيـعرـصلواتـاهـعليهم،ـوبجميعـماـجاءـبهـالنبيـصىـاهـعليهـوآلهـ
ماـعلمـمنهاـتفصيًا،ـوماـمـيعلمـإمااً،ـوعدمـاإتيانـباـيرجهـعنـالدين،ـكعبادةـالصنم،ـ
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ وااستخفافـبحرماتـاه.ـ)صفحةـ244(ـ.
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وبعض أهل السنة يغفلون عن هذه اإشكالية، فيظنون أن إطاق اسم امسلِم 
ـمنـدينـاإسام،ـ ـماـعلمـرورة ـإنكار ـالظاهريـباهـوبرسوله،ـوعدم ـاإذعان واإسام:ـهو ـ=
فاـيشرطـفيهـوايةـاأئمةـعليهمـالسامـواـاإقرارـالقلبي،ـفيدخلـفيهـامنافقون،ـوميعـ
فرقـامسلمن،ـمنـيظهرـالشهادتن،ـعداـالنواصبـوالغـاةـوامجسمة،ـومنـأتىـباـيرجهـ
عنـالدينـكعبادةـالصنم،ـوإلقاءـامصحفـيـالقاذوراتـعمدًا،ـونحوـذلك،ـوسيأيـتفصيلـ

القولـيـميعـذلكـإنـشاءـاه.ـ
ثمـإنهـعليهـالسامـذكرـمنـالثمراتـامتـرتبةـعىـاإسامـثاثـة:ـاأولـحقنـالدم،ـقالـيـ ـ

»القاموس«:ـحقنهـحقينهـوحقنهـحبسه،ـودمـفانـأنقذهـمنـالقتلـانتهى.
ـالرسولـكانواـ ـاإسامـويـزمن ـالظاهريـظاهر؛ـأنـيـصدر ـالفائدةـعىـاإسام وترتبـهذه ـ
ـماـحصلتـ ـبعدهـصىـاهـعليهـوآله ـالشهادتن،ـو ـبإظهارهم يكتفونـيـكفـاليدـعنـقتلـالكفار
الشبهـبنـاأمةـواختلفواـيـاإمامةـخرجتـعنـكونهـمنـرورياتـدينـاإسام،ـفـذممـ
امخالفنـوسائرـفرقـامسلمنـمفوظةـإاـاخوارجـوالنواصب،ـفإنـوايةـأهلـالبيتـعليهمـ
السامـــأي:ـمبتهمـــمنـرورياتـدينـميعـامسلمن،ـوإناـاخافـيـإمامتهم،ـوالباغيـ
عىـاإمامـجبـقتلهـبنصـالقرآن،ـوهذا احكم إنا هو إى ظهور القائم عليه السام إذ ي ذلك 
الزمان ترتفع الشبه، ويظهر احق بحيث ا يبقى أحد عذر، فحكم منكر اإمامة ي ذلك الزمان 

حكم سائر الكفار ي وجوب قتلهم وغر ذلك«. 
»بحار اأنوار«ـالعامةـامجليـ)65:ـ243ـ-ـ244(.  

ـااثنيـعرـصلواتـاهـعليهمـأمعن.ـواإمام  ـاأئمة ـااعتقادـوالتدينـبإمامة »اإمامة،ـوهي: ـ
ـ عند اإمامية رضوان اه عليهم ـ: هو الوارث لعلم النبي ورياسته بعده الـمتخلق بأخاقه، 
وامتحي بأوصافه اجميلة، واخاي من ميع اأخاق الرذيلة، السالك ي اأمة سلوكهـ  والثابت 
له كل ما ثبت له، عدا ربقة النبوة من السياسة والرياسة ووجوب اإطاعة، والعام باأحكام ملة 
حتى أرش اخدش علًا حضوريًا، ا يعزب عنه يء منها،ـوإنـكانـإراديًاـيـغرـاأحكامـ
ماـكانـويكون؛ـحسبـماـتقررـذلكـيـكيفيةـعلمـاإمامـعليهـالسام،ـويلزمـإنـيكونـمعينًاـ
ومنصوبًاـمنـقبلـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـواـيكفيـنصبـاأمةـله،ـوهذهـامسألةـمنـأعظمـمسائلـأصولـ
الدين،ـوهيـمعركةـاآراءـبنـالعامةـواخاصة،ـفكمـزلتـهاـاأقدام،ـوحادتـفيهاـعنـاحقـ
ــ= ـالغافلـوامتغافل، ـباـتروـواـبصرة،ـحتىـهلكواـوأهلكوا،ـوالعقلـوالنقلـاـيعذران أقوام،
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عليهم من ِقَبِل الشيعة، يعني ـ بالرورة ـ احكم عليهم باإيان، ولكن غفلوا عن 
فيكون  مؤمن،  غر  مسلًا  الواحد  يكون  فقد  واإسام،  اإيان  بن  الشيعة  تفريق 

مصُره إى النار واخلود فيها؛ كا ي حالة من أنكر اإمامة«.
قال الطحاوي: )وا نخوض ي اه(

تكلمناـعليهاـسابقًاـكامًاـمفصًاـعندـالكامـعىـالوهمـوالتعقلـيـمقدمةـ
الكتاب.ـ

وليسـهذاـاموقفـمردـاختيارـباـدليل،ـبلـالدليلـقدـقامـعىـاستحالةـإدراكـ
ـيؤديـحينذاكـ ـاخوَضـفيها ـنخوضـفيها؛ـأن ـبعدـذلكـأن ـاهـتعاى،ـفاـيصُح حقيقة

ـاّدعيـعدُمـوجودـجاهلـقارـ ـلو ـبل ـاآباءـفاقتدىـآثارهمـوسلكـسبيلهم، واـمنـأخذتهـمية ـ=
اإنصاف،ـ بعنـ ونظرـ العناد،ـ برودـ فمنـخلعـ بعيدًا،ـ يكنـ مـ اأمرـ هذاـ العرـعنـ هذاـ يـ
النبوة واإمامة من واٍد واحٍد،  فإن  الطريق،ـ وجانبـجادتـااعتساف؛ـهداهـاهـإىـسواءـ
فمن أنكر أو حاد عن إحداما أنكر اآخر وحاد عنه، وإن اعرف به لسانه أو عقد عليه قلبه، 
فإن ذلك ا جدي ي اخاص من العذاب الدائم واخلود اأبدي ي سقر وهو الكفر الباطني، 
وي اأثر الصحيح: »من م يعرف إمام زمانه مات ميتة اجاهلية«، وفيه بامعنى: لو أن عبدًا 
صى وصام،ـوجاءـبالفرضـوالسنةـمدةـعمرهـثمـمـيعرفـوايةـوّيـاهـفيواليه،ـواـيترىـ
منـمعاديهـاـينفعهـذلكـكله،ـفإن النبي واإمام معًا سفرا حٍق منصوبان من جانب اه تعاى، 
واإقرار بأحدما ا يكفي، وإنكار أحدما كفر، نعم مشهور أصحابنا عى عدم نجاسة منكر 
اإمامة، وهو ا ينفي الكفر،ـفإنـارتفاعـحكمـمنـأحكامـالكفرـمصلحةـاـيوجبـارتفاعهـ
بعدـإماعهمـعىـعدـأصولـالدينـمسة،ـواتفاقهمـبأَنـامنكرـأحدهاـكافر،ـوأَماـالعامةـفاـ
يرونـإنـاإمامةـمنـأصولـالدين،ـوظاهرهمـإهمـيرونـإهاـمنـالفروع،ـحيثـإهمـحرواـ
اأصولـبالتوحيدـوالنبوةـوامعاد،ـوبنواـعىـأنـااعتـقادـباإمامةـمنـواجباتـالريعةـعىـ

حدـوجوبـالصاةـوالصومـوباقيـالفروعـالرورية«.
ـالفقاهة« ص)-2. ـالشيخـحسنـصاحبـكتابـ»أنوار »رسالة ي اإمامة« الشيخـعباسـنجل  
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إىـالغلط،ـوإناـقصارىـجهدـاإنسان:ـهوـإدراكـاأحكامـالتيـجبـنسبتهاـإىـاهـ
تعاى،ـمنـكونهـموجودًا،ـوقادرًا،ـومتكلًا،ـوأنهـغرـامخلوقات،ـوأنهـمريٌد،ـإىـغرـ

ذلكـماـتقرر.ـ
فالكامـيـنحوـهذهـامسائلـواجٌبـعىـالناسـبحسبـحاجتهمـإليهـعىـماـ
تقررـعندـأهلـالعلمـمنـحكمـعلمـأصولـالدين،ـواـيصُحـأحدـأنـُهملهـبحسبـ
قدرهـومكانـتهـيـالدينـأصًاـوفرعًا،ـروريًاـونظريًا،ـجبـعىـميعـامسلمنـأنـ
يعلموه،ـواـيعذرونـبجهلهـأمـيكفيـاخاصةـأنـيعلموهـليحفظوهـوحفظواـأحكامـ
الدين،ـليبلغوهـمنـاحتاجـإليه،ـفاـجوزـالنـهيـعنـهذهـامعارفـوالعلومـبحجةـعدمـ
اخوضـيـاهـتعاى؛ـأنـذلكـاـيسمىـخوضًاـيـاه،ـبلـهوـبحٌثـيـماـجبـوماـ
جوزـوماـيستحيلـعىـاهـتعاى،ـوالبحثـيـذلكـمقدوٌرـعليهـإىـحٍدـمعنـللبر،ـ

والتفصيلـبحسبـامقاماتـواحاجاتـومكانةـامسألةـيـالدينـكاـذكرنا.
قال الطحاوي: )وا ناري ي دين اه تعاى(

ـأنـيكونـلطلبـحّق،ـ ـبباطل،ـوإما ـيكونـبحقـأو وامراء:ـهوـاجدال،ـواجدالـإما
أوـلطلبـباطل،ـفامراءـالذيـهوـبالباطلـولطلبـالباطلـاـجوز،ـكالذيـيعتمدـفيهـ

التموهاتـوامغالطات.ـ
وأماـاجدالـوامراءـالظاهرـالذيـيتّمـفيهـاالتزامـبالقواعدـالصحيحة،ـفهوـقدـ
يكونـواجبًا،ـولذلكـأمرـاهـتعاىـباجدالـمعـامخالفنـللدين،ـولكنـجبـأنـيكونـ

اِجدالـبالتيـهيـأحسن.
فاـيصُحـأنـُيفهمـمنـكامـالطحاويـأنـُمطَلقـاجدالـمنبوٌذـمذموم،ـبلـامراءـ
بالباطل،ـواجداُلـعىـغرـاأصولـامرعّيةـيـامناقشةـوماججةـاخصومـهوـامنبوذ،ـ
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وأماـباالتزامـبالقواعدـالصحيحةـيـالنظرـواجدل،ـفهوـإماـواجٌب،ـأوـمندوب،ـأوـ

مباح؛ـعىـاختافـمراتبهـبحسبـاأحوالـوالظروف.ـ
وأيضًاـاـجوزـلناـأنـنارَيـأهلـاحقـونخاصمهمـبإلقاءـشبهاِتـأهلـاأهواءـ

عليهمـالتاسًاـافرائهمـوميلهمـعنـاحق.ـ
وقدـيستدُلـبعُضـالناسـباـوردـمنـروايات؛ـليحّرمواـالنظرـيـعلمـالتوحيد،ـ
أوـيـمسائله،ـومنـهذهـاأحاديثـالتيـيستدّلونـها،ـماـرواهـالرمذيـيـ»سننه«ـعنـ
أيـهريرةـقال:ـخرجـعليناـرسوُلـاهـملسو هيلع هللا ىلصـــونحنـنتنازعـيـالقدرـــفغضبـحتىـامّرـ
ـُأرسلتـإليكم؟ـ ـأمـهذا ـُأمرتم؟ ـالُرّمان،ـفقال:ـ»أهذا وجُهه؛ـحتىـكأناـُفقئـيـوجنتيه
إناـهلكـمنـكانـقبلكمـحنـتنازعواـيـهذاـاأمر،ـعزمُتـعليكم،ـعزمُتـعليكمـ

أاـتتنازعواـفيه«))(.ـ
وهذاـاحديثـضعيٌفـكاـيظهرـعىـأنـهاـشواهدـمتكاثرة،ـولكنـااحتجاَجـ
بهـوالكاَمـعليهـاـيصُحـإاـبعدـأنـنتـتّبعـرواياته،ـوهاـنحنـُنوردـماـوردـمنهاـلكيـ

يتبّنـاأمر.ـ
روىـأبوـيعىـيـ»مسنده«ـعنـأنسـقال:ـخرجـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـمنـبابـالبيتـوهوـ
يريدـاحُجرة،ـفسمعـقومًاـيتنازعونـيـالقدر،ـوهمـيقولون:ـأمـيُقلـاهـآيَةـكذاـوكذا؟ـ
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـبابـاحجرة،ـفكأناـُفقئـيـوجههـحُبـ ـاهـآيَةـكذاـوكذا؟ـقال:ـففتح أمـيُقل
الُرمان،ـفقال:ـ»أهذاـأمرتم؟«ـــأوـ»هذاـعنيتم؟«ـــ»إناـهلكـمنـقبلكمـبأشباهـهذا:ـ
ربواـكتاَبـاهـبعَضهـببعض،ـأمركمـاهـبأمٍر،ـفاتبعوه،ـوهاكم،ـفانتهوا«،ـقال:ـفلمـ

))(ـكتابـالقدر،ـبابـماـجاءـيـالتشديدـيـاخوضـيـالقدر،ـ)33)2(.
قالـأبوـعيسى:ـويـالبابـعنـعمرـوعائشة،ـوأنسـوهذاـحديثـغريبـاـنعرفهـإاـمنـهذاـ ـ

الوجهـمنـحديثـصالحـامري،ـوصالحـامريـلهـغرائبـينفردـهاـاـيتابعـعليها.
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يسمعـالناُسـبعدـذلكـأحدًاـيتكلمـحتىـجاءـمعبدـاجهني،ـفأخذهـاحّجاجـفقتله))(.
ـببعض،ـوهوـإشارةـ ـالكتابـبعَضها ـآياِت ـيربون ـأهمـكانوا ـتفيدنا ـالرواية وهذه
إىـااختاَفـيـالقرآنـوتفسِرهـبغرـوجٍهـحق،ـوهوـمعنىـاتباعـامتشاهات،ـوهذاـ
ماـنستفيدهـماـرواهـالطرايـيـ»امعجمـاأوسط«:ـعنـعمروـبنـشعيب:ـعنـأبيه:ـعنـ
جدهـقال:ـجلستـيـعهدـرسولـاهـملسًاـماـجلسُتـقبلهـواـبعدهـأغبَطـعنديـمنه!ـ
خرجـنبُيـاهـوأناسـعندـحجرتهـيتجادلونـبالقرآن،ـفخرجـمنـالبيتـكأناـرضحـ
يـوجههـحُبـالرمانـــأوـكأناـيقطرـمنـوجههـالدمـــفقال:ـ»ياـقوم،ـأهذاـُأمرتم؟ـ
بعُضهـبعضًا،ـوإنـكانـ ُيكّذبـ ينزلـ القرآنـمـ إنـ بعِضهـببعض؟ـ بالقرآنـ أنـجادلواـ

متشاهًا،ـفآِمنواـبه«)2(.
ـاهـ ـأنـتربواـكتاَب ـأمرتم ـامعنىـيـبعضـالرواياتـبقوله:ـ»أهذا وعرـعنـهذا

بعَضهـببعض«.ـ
ـالتوحيدـ ـالبحثـيـأمور ـالقرآنـمنـأجل ـنفسـالنظرـي ـأن فُيستفادـمنـهذاـكله:
وغرهـاـحُرم،ـواـالنظرـيـامسائلـاإيانية،ـبلـاممنوُعـإناـهوـرُبـآياتـالقرآنـ
بعِضهاـببعض،ـومعنىـالربـُيستـفادـمنهـإظهارـاآياتـالقرآنيةـبصورةـامتخالفةـ
امتعارضة،ـوهيـيـحقيقةـاأمرـليستـكذلك،ـفإهامـوجودـالتخالفـوااختافـ

بنـآياتـالقرآنـهوـاممنوع.ـ
ـاآيات،ـ ـاّطراد ـإظهار ـالناتجـمنه ـبحيثـيكون ـالنظر ـإنـكان ـأنه فُيفهمـمنـذلك:
فاـمنعـمنهـواـحرمةـفيهـــواهـأعلمـــخصوصًاـأنـآياتـالقرآنـتدُلـعىـوجوبـ

))(ـ))2)3(،ـ)5:ـ439(.
)2(ـ)5)5(،ـ)):ـ65)(.ـوقال:ـمـيروـهذاـاحديثـعنـسليمـانـالتيميـإاـابنهـتفردـبهـعمروـ

الناقد.
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النظرـيـالتوحيد،ـوأناـقدـعرفناـــماـسبقـــأنـالصحابةـقدـسألواـالنبَيـعليهـالسامـ
عنـالقدرـفأجاهم،ـومـيمنعهم.ـفاـيصُحـااعتادـعىـنحوـهذهـالرواياتـلتحريمـ

النظرـيـاإيانـومسائلـالتوحيد.ـ
قال الطحاوي: )وا نجادل ي القرآن، ونشهد أنه كام رب العامن، نزل به 
الروح اأمن، فعلمه سيد امرسلن حمدًا ملسو هيلع هللا ىلص، وهو كام اه تعاى، ا يساويه 

يء من كاُم امخلوقن، وا نقول بخلقه، وا ُنخالف ماعَة امسلمن(
ـبخلقـ ـنقول ـاه،ـوقولهـهنا:ـ»ا ـالقرآنـوكام ـبتفصيٍلـفياـمىـعن وقدـتكلمنا
القرآن«ـبناءـعىـالتفصيلـــالذيـذكرناهـسابقًاــ:ـأنـالقرآنـيطلقـعىـالصفةـالقائمةـ
بذاتـاهـسبحانهـوتعاى،ـوهذهـغرـخلوقةـأصاً؛ـأنـكلـصفةـمنـصفاتـاهـليستـ

حادثة.
وُيطلقـالقرآنـعى:ـماـُأنزلـعىـسيدناـممدـالذيـهوـمعجزٌةـأظهرهاـاهـعىـ
يَديـنبّيهـعليهـالسام،ـوكُلـمعجزاِتـاهـفهيـمنـأفعاله،ـوكُلـأفعالهـفهيـحادثة،ـ
وكُلـماـكانـحادثًاـفهوـخلوق.ـولكنـمعـذلكـاـجوزـالقولـواـالتريُحـهذاـاأمرـ
عندـ َلْبسـ إىـ يؤديـ الناسـوعلومهم؛ـأنهـ مراتُبـ ذلكـ فُراعىـيـ يفهُمه،ـ منـ إاـ

بعضـالناس؛ـاشراكـاإطاقـعىـامعنىـاأولـوامعنىـالثاي.ـ
ـاهـغرـخلوق،ـ ـالقرآنـكام ـالقولـبأن ـالقدم ـمنذ ـأهلـالسنة وهذاـكانـدأبـعلاء
واـيطلقونـالقولـبأنـالقرآنـخلوقـأوـغرـخلوق،ـلئاـيفهمـمنـهذاـاإطاقـأنـ

كامـاهـتعاىـالنفيـالقائمـبذاتهـخلوق.ـ
وجبـاإيانـبأنـالقرآنـنـزلـبهـالروحـاأمن،ـوهوـجريلـعليهـالسامـعىـ
سيدناـممد،ـوليسـهوـبإهامـطبيعي؛ـلصفاءـجوهرـالنبيـعليهـالسام؛ـكاـيزعمـالزنادقةـ
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والكفار،ـأوـأنـالقرآنـعبارةـعنـنتيجةـاجتهادـللرسولـعليهـالسامـكاـيزعمـإخواُنـ

الزنادقةـمنـالعلانيةـواماركسينـيـهذاـالزمان.ـ
قالـاهـتعاى:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ـ]الشعراء:ـ93)[،ـوقال:ـ﴿ۉ ۉ ې 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴾ـ]البقرة:ـ23[.ـ
واهـتعاىـكانـيوحيـبرائعهـإىـسائرـاأنبياءـقالـتعاى:ـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ ڀ ڀ﴾ـ]النساء:ـ63)[.

وسيدناـجريلـكانـيعلمـالقرآنـلسيدناـممدـعليهـالسام،ـقالـتعاى:ـ﴿ٹ 
ـامسلمنـ ـباقي ـتعليم ـثم ـبساعهـمنه، ـاملكـيكون ٹ ٹ﴾ـ]النجم:ـ5[،ـوالتعليمـمن

ماـعّلمهـمنـامَلك.ـ
ـالسام.ـ ـنزولـالوحيـعىـسيدناـممدـعليه وقدـوردتـبعُضـاأحاديثـتدُلـعىـكيفية
منهاـماـرواهـالبخاريـيـ»صحيحه«:ـعنـعائشةـأمـامؤمننـريـاهـعنها:ـأنـ
احارثـبنـهشامـريـاهـعنهـسألـرسوَلـاهـملسو هيلع هللا ىلصـفقال:ـياـرسولـاه،ـكيفـيأتيكـ
الوحي؟ـفقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أحيانًاـيأتينيـمثلـصلصلةـاجرســـوهوـأشدهـعّيـــ
فيفصمـعنيـوقدـوعيُتـعنهـماـقال،ـوأحيانًاـيتمّثـلـيـامَلكـرجًا،ـفيكّلمني،ـفأعيـ
ماـيقول«ـقالتـعائشةـريـاهـعنها:ـولقدـرأيُتـهـينزلـعليهـالوحُيـيـاليومـالشديدـ

الردـفَيفِصُمـعنهـوإّنـجبينهـليتفّصدـَعَرقًا))(.
ومنهاـماـرواهـالبخاريـيـ»صحيحه«:ـعنـعائشةـأمـامؤمننـأهاـقالت:ـأولـ
ماـُبدئـبهـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـمنـالوحيـالرؤياـالصاحةـيـالنوم،ـفكانـاـيرىـرؤياـإاـ
جاءتـمثلـفلـقـالصبح،ـثمـُحِببـإليهـاخاء،ـوكانـيلوـبغارـحراء،ـفيتحنّثـفيهـ

))(ـكتابـبدءـالوحي،ـبابـكيفـبدءـالوحيـإىـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـ)2(.
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ــوهوـالتعُبدـــاللياَيـذواتـالعددـقبلـأنـينزعـإىـأهلهـويتزودـلذلك،ـثمـيرجعـإىـ
خدجة،ـفيتزودـمثلهاـحتىـجاءهـاحّق،ـوهوـيـغارـحراء،ـفجاءهـاملك،ـفقال:ـاقَرْأ،ـ
قال:ـ»ماـأناـبقارئ«،ـقال:ـفأخذي،ـفغَطني،ـحتىـبلغـمنيـاجهد،ـثمـأرسلني،ـفقال:ـ
اقرْأ،ـقلت:ـ»ماـأناـبقارئ«،ـفأخذي،ـفغّطنيـالثانيَة،ـحتىـبلغـمنيـاجهدـثمـأرسلني،ـ

فقال:ـاقرأ،ـفقلت:ـ»ماـأناـبقارئ«ـفأخذي،ـفغطنيـالثالثـَة،ـثمـأرسلني،ـفقال:ـ﴿چ 
هاـ فرجـعـ )-3[ـ ]العلـق:ـ ڈ﴾ـ ڎ  ڎ   * ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   * ڇ  ڇ  چ  چ 
رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيرجفـفـؤاُده،ـفـدخلـعىـخدجةـبنتـخويلدـريـاهـعنهاـفقال:ـ
»زِملوي،ـزِملوي«،ـفزّملوهـحتىـذهبـعنهـالروُع،ـفقالـخدجةـــوأخرهاـاخرــ:ـ»لقدـ
ـالرحم،ـ ـإنكـلتصل ـأبدًا؛ ـماـيزيكـاه ـواهــ خشيُتـعىـنفي«،ـفقالتـخدجة:ـكاــ
ـالَكَل،ـوُتكسبـامعدوم،ـوتقريـالضيف،ـوُتعنـعىـنوائبـاحق،ـفانطلقتـبهـ وحمل
خدجةـحتىـأتتـبهـورقَةـبَنـنوفِلـبِنـأسدـبنـعبدـالعّزىـابَنـعّمـخدجةـــوكانـامرًأـ
بالعرانيةـماـ العراي،ـفيكتبـمنـاإنجيلـ الكتابـ تنّرـيـاجاهلية،ـوكانـيكتبـ
شاءـاهـأنـيكـتب،ـوكانـشيخًاـكبرًاـقدـعميـــفقالتـلهـخدجة:ـياـابنـعّم،ـاسمعـ
منـابنـأخيك!ـفقالـلهـورقة:ـياـابنـأخي،ـماذاـترى؟ـفأخرهـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـخَرـماـ
ـاهـعىـموسى،ـياـليتنيـفيهاـجذٌع،ـليتنيـ ـالناموسـالذيـنزل رأى،ـفقالـلهـورقة:ـهذا
أكونـحّيًاـإذـُيرجكـقومك،ـفقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أوـُخرجّيـهم؟ـقال:ـنعم!ـمـيأتـ
رجٌلـقُطـبمثلـماـجئتـبهـإاـُعوِدَي،ـوإنـيدركنيـيوُمكـأنُركـنرًاـمؤَزرًا،ـثمـمـ

ينَشْبـورقُةـأنـتويـوفرـالوحي))(.ـ
وهذاـحديثـعظيمـامعايـُيستفادـمنه،ـفتمّعنـفيهـهِدكـاهـتعاىـإىـماـفيه.ـ

))(ـكتابـبدءـالوحي،ـبابـكيفـبدءـالوحيـإىـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـ)3(.ـوكتابـتفسرـالقرآن،ـبابـ
﴿ڃ ڃ چ چ چ﴾ـ]الضحى:ـ3[،ـ)4953(.ـوكتابـالتعبر،ـبابـأولـماـبدئـبهـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـ

منـالوحيـالرؤياـالصاحة،ـ)6982(.
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ـالريعة:ـ ـامسلمنـفقالـالغنيميـناقاًـعنـالتوضيحـلصدر ـبجاعة ـامقصود وأما
»)اـنخالفـماعةـامسلمن(ـالسوادـاأعظم،ـأهلـالسنةـواجمـاعة،ـفإنـاهـتعاىـ

عصمـهذهـاأمةـعنـااتفاقـعىـالضالة،ـفمنـخالفهاـكانـضااً،ـقالـتعاى:ـ﴿ڦ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ـامشاققةـ ـالوعيدـمتعّلقـبامجموع،ـوهو ـقيل: ـفإن ڇڇ ڇ ڍ﴾ـ]النساء:ـ5))[،
وااتباع،ـقلنا:ـبلـبكّلـواحد،ـوإاـمـيكنـيـضمهـإىـامشاققةـفائدة،ـوذلكـأنهـتعاىـ
معـبنـمشاققةـالرسولـواتباعـغِرـسبيلـامؤمننـيـالوعيد،ـواـشكـأنـمشاققةـ
الرسولـوحَدهاـُتوجبـالوعيد،ـفلواـأنـااتباَعـامذكورـكذلكـمـيكنـيـضّمهـإىـ
ـاخبز.ـ ـيأكل ـالرسول ـيشاقق ـلوـقال:ـمن ـالكامـحينئذـركيكًا،ـكا امشاققةـفائدة،ـوكان
وإذاـكانـاتباعـغيـرـسبيلـامؤمننـحرامًا،ـواـشكـأنـاتباعـسبيلـمنـالسبلـ
واجب؛ـلقولهـتعاى:ـ﴿ڇ ڇ ڍ﴾ـاآيةـ]يوسف:ـ08)[،ـفيكونـالواجبـاتباعـ
سبيلـامؤمنن،ـثمـسبيلـامؤمننـاـيمكنـأنـيكونـغَرـماـأتىـبهـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص؛ـأنهـإذاـ

كانـكذلكـفاتباعـغرهـيكونـخالفًةـللرسول«.ـاهـ))(.
وماـيدّلـعىـحرمةـخالفةـاجاعةـهذاـامعنىـماـرواهـاحاكمـيـ»مستدركهـعىـ
ـقيدـ ـ»منـخرجـمنـاجاعة ـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال: الصحيحن«ـ))/50)(:ـعنـابنـعمر
شرـفقدـخلعـربقةـاإسامـمنـعنقهـحتىـيراجعه«،ـقال:ـ»ومنـماتـوليسـعليهـإمامـ

ماعةـفإنـموتتهـموتةـجاهلية«)2(.ـ
واحديثـوإنـكانـواردًاـأصالًةـيـإطاعةـاخليفةـامسلمـأوـاحاكمـالعادل،ـفإنهـ
صادقـأيضًاـعىـكلـماـيسمىـبجاعةـامسلمنـكاـاـيفى؛ـأنـإطاعةـاإمامـإناـ

))(ـ»رحـالغنيميـعىـالعقيدةـالطحاوية«ـصـ95.
)2(ـكتابـاإيان،ـ)259(.ـوكتابـالعلم،ـ)403(.
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وجبتـلكونـامسلمنـأطاعوهـوأقروهـعليهم،ـواـينطبقـعىـاأحزابـاإساميةـ

امتعددةـالتيـظهرتـيـهذاـالعر.ـ
التعريف بأهل السنة واجاعة

أواً: امراد بأهل السنة واجاعة
يقصدـباأهل:ـمنـصارـمعدودًاـمنـأهلـامضافـإليه،ـوأهلـالشخص:ـهمـ

آلهـوامحافظونـعليه،ـوامهتمونـبه،ـوامدافعونـعنه،ـواحافظونـله.ـ
السنة:ـيقصدـهاـــأصالًةــ:ـسنةـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـوماـخّرجـعليها،ـوتفّرعـعنها.ــ
واجاعةـيقصدـهم:ـماعةـالصحابةـالذينـسارواـعىـهجـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـومنـسارـعىـ

هجهم،ـيدخلـفيهمـدخواًـثانويًا.ـ
ثانيًا: نشأهم

ـامفهوم،ـ منـالبّنـمنـتعريفـأهلـالسنةـواجاعة:ـأنـنشأةـأهلـالسنةـواجاعةـهذا
بدأـمعـبدايةـاإسام،ـفإنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـهوـامبّلغـوامدافعـاأولـعنـعقائدـاإسامـ

وفقههـوقواعدـالسلوكـالتيـيأمرـهاـهذاـالدينـالعظيم.ـ
ـأمرًا،ـ ـله ـالعظيم،ـومـيالفوا ـاأمر وقدـصحبـالنبَيـملسو هيلع هللا ىلصـأصحاُبهـونروهـيـهذا

بلـكانواـيتتبعونـإرشاداتهـيـميعـأمورهم.ـ
ـاأمر،ـويكّلفهمـبإباغـ ـبتعليمهمـهذا ـيقوم ـالصاةـوالسام وكانـرسولـاهـعليه
ـفالنبيـالكريمـملسو هيلع هللا ىلصـكانـيعّلمـأصحابهـاأحكاَمـ ـوالسام، ـعليهـالصاة ـيرواه غرهمـمنـم
التيـأنزلتـإليه،ـويعّلمهمـمعـذلكـالطريقةـالتيـحافظونـهاـعىـبلوغـهذهـاأحكامـ

لغرهمـمنـوراءهم.ـ



ـــ937 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
اأمانة،ـ بحملـ وقامواـ وجه،ـ خرـ عىـ اأمرـ هذاـ الصحابةـ ماعُةـ أّدىـ وقدـ
وماتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـوهوـعنهمـراٍض،ـوقامواـبتبليغـالدينـالذيـعلمهمـإياهـخُرـ
البر،ـوملوهـإىـمنـبعدهم،ـوعّلموهمـالطريقَةـــواأحكامـأيضًاـــكاـأخذوهاـعنـ

النبيـالكريمـملسو هيلع هللا ىلص.ـ
ومنـامعلوم:ـأنـالناسـاـيسرونـميعهمـعىـاجادة،ـبلـإّنـبعضهمـيطئ،ـ
وبعضهمـيصيب،ـوهذهـطبيعةـالبر،ـومنـهناـتنشأـوظيفةـأهلـالسنةـاأوائلـومنـ
تبعهمـواندرجـيـسلكهم،ـيـتبليغـاحقـوإرشادـاخلقـإىـالصواب،ـوذلكـبحملـ

اأحكامـوالطريقةـاحقةـالتيـعلموهاـعنـالنبيـعليهـالصاةـوالسام.ـ
واـيفىـعىـأحدـأنـالنبيـعليهـالسامـكانـيعلمـأصحابهـااجتهاد،ـوهذاـ
منـأحكامـالطريقة،ـوكانـحُضهمـعىـالفكرـوالنظرـإنـمـيقدرواـعىـبلوغهـوسؤاهمـ

عاـينزلـهمـمنـوقائع.ـ
نٌصـ هاـ يأتـ مـ الواقعاتـ منـ كثرًاـ أنـ ـ:ـ معلومـ هوـ كاـ ــ ااجتهادـ وفائدةـ
ريحـمنـالشارعـاحكيم،ـولكنهاـتندرجـيـمقتضياتـمعانيه،ـوتدُلـعليهاـألفاظـ
الريعةـوأحكامهاـامعلومة،ـفااجتهادـيكونـبتخريجـالفروعـعىـاأصول،ـويكونـ
بتقعيدـاأحكامـإذاـوقعـاحرُجـواخللـيـالنظر،ـوالفسادـيـااعتقاد،ـفيتّمـبااجتهادـ

تقويُمـامخطئ،ـوتصحيُحـالغالط.ـ
والتابعنـ الصحابة،ـ منذـعرـ متهدونـ اأوائلـ السنةـ أهلـ يـ وهكذاـظهرـ
ومنـتبعهم،ـومـيكونواـيطلقونـعىـأنفسهمـاسًاـبعينه؛ـأهمـاأصل،ـوغرهمـفرعـ
شّذـعنهم،ـفلمـيكونواـبحاجةـإىـمييزـأنفسهمـبلقٍب،ـأوـإعامـاخلقـباـيقولونـبعِدـ

العقائدـبطريقٍةـغرـماـبلغتهمـعنـالنبيـالكريمـعليهـالصاةـوالسام.
إىـأْنـظهرـيـاخلقـمنـشّذـعنـاجادة،ـوتصّدىـللدفاعـعنـأقواله،ـمنذـعرـ
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اخوارجـوالشيعةـاأوائلـالذينـعّمواـاألوهيةـيـسيدناـعيـريـاهـعنه،ـوالقَدريةـ
اأوائلـالذينـظهرـأوائُلهمـيـعهدـأكابرـالصحابة،ـكعبدـاهـبنـعمرـالذيـأرسلـ

إليهمـُيرهمـبأنهـبريءـمنهم.ـ
وهكذاـبدأتـاانحرافاُتـيـالفهمـأسبابـبعُضهاـجهٌلـوعدُمـأهليةـللنظر،ـ
وبعضهاـخطأـيـطريقةـااجتهادـويـااعتادـعىـالدائلـالواضحاتـأوـالقواعدـ
اخفيات،ـوبعضهاـتعُصب،ـوبعُضهاـيدورـعىـامصالحـالدنيويةـالتيـأسبغواـعليهاـ

لباسـالدين،ـوأومواـأنفَسهمـوغرهمـبأنـمبعثهمـهـوحده،ـوهيهات!ـ
وكذلكـأثرتـعوامُلـأخرىـخارجيةـيـتكثرـاانحرافـوتشُتتـاآراء،ـمنهاـ
ـاأخرىـيـامسلمن،ـوذلكـاختاطـامسلمنـبغرهمـودخوهمـ دخولـعقائدـاأقوام
ـمنـرورياتـ ـكاـهوـواضحــ ــ ـاأمر ـإىـالدينـالقويم،ـوهذا فيهم،ـوانتشارهمـللدعوة
ـاأمور،ـ ـفليسـأمرًاـخارجًاـعنـطبيعة ـإليه، ـلهـوالدعوُة ـالبياُن ـبه ـاأمر الدين،ـومنـلوازم
واـهوـخالفـلعاداتـاأقوام،ـبلـلوـسارـالناسـكلهمـعىـاجاّدةـمـيزَلـمنهمـأحد،ـ
ومـيشَذـعنـاحقـشاٌذ؛ـاستدعىـذلكـمناـالسؤالـوالتفكرـالعظيم،ـحتىـرباـاـنجدـ
لهـعّلةـبعدـاجّدـوالنظرـإاـمعجزةـخارقةـللعادةـاإهيةـتتكّفلـبحفظـالبرـميعًاـعىـ

الراطـامستقيم.ـ
وهكذاـماـإنـانقىـجيلـالتابعنـأوـكاد،ـحتىـبدأـيظهرـأعاُمـاأمةـمنـالعلاءـ
اأعامـيـالفقهـوالعقائـدـواحديثـيذُبونـعنـمعارفـهذاـالدينـوعلومه،ـوصارـ
ـأهاـطريقةـ ـللخلقـأمعنــ ــ ـوُيمدحـمنـيسرـعىـطريقتهمـالتيـظهر ـإليهمـبالبنان، ُيشار

أهلـالسنةـالذينـسبقوهمـباإيان.ـ
ـلامتحاناتـلُيمحصهم،ـويرجـمنهمـأحسنهم،ـ ـاهـتعاىـيعّرضـأولياءه ولكَن

وجعلهـعَلًاـللهدىـواحق،ـماربًاـللباطل،ـومدافعًاـعنـاهدى.ـ
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الثايـوالثالثـإىـهـّزةـعنيفةـبظهورـبعضـ القرنـ وهكذا،ـتعّرضتـاأمةـيـ
عنـ فضًاـ واجرية،ـ واجهميةـ واخوارجـ امتشيعةـ منـ وغرهمـ امعتـزلةـ منـ النّظارـ
دخولـأهلـاإحادـمنـغرـامسلمنـكالسمنيةـوامتفلسفةـوالصابئةـاحّرانيـن،ـوأهلـ
اأديانـاأخرىـكاليهودـوالنصارىـومنـُأحقـهمـيـبعضـاأحكامـكامجوس؛ـبحيثـ
إنـهؤاءـصارـيزداُدـُرهمـويتسّلطونـعىـكثرـمنـاخلق،ـماـأدىـإىـتشمرـبعضـ
أهلـاحقـعنـسواعده،ـوبذلـالغايـوالنفيسـيـالنظرـوالبحثـوالفكرـللذبـعنـ

عقائدـاإسامـوأصولهـوفروعه.ـ
فظهرـيـتلكـالقرونـاأوىـأئمٌةـأعام،ـكاإمامـأيـحنيفة،ـواإمامـمالك،ـ
ـاأئمة؛ـكاـ ـاأمة،ـوخيار ـبنـحنبل،ـوغرهمـمنـأعام ـأمد ـالشافعي،ـواإمام واإمام
ـوالدارقطني،ـ ـوالبخاري،ـومسلم، ظهرـيـاحديثـغُرهمـكابنـأيـشيبة،ـوعبدـالرزاق،

واخطاي،ـوغرهمـكثرون.ـ
وظهرـيـالسلوكـوالتصوفـمنـحفظـعىـاأمةـطريقـالسلوكـالصحيحـكاإمامـ

اجنيدـوامحاسبي.ـ
وظهرـأيضًاـمنـدافعـعنـعقائدـاأمةـكاأئمةـاأربعةـوخصوصًاـأباـحنيفة،ـ
وعبدـاهـبنـكاب،ـوامحاسبي،ـثمـأشهرـعلومـأهلـالسنةـمنـبعدهمـميعًاـإمامانـ
عظيانـخّرجـعليهاـأكثُرـأعامـأهلـالسنةـمنـبعدما،ـوما:ـاإمامـأبوـاحسنـاأشعري،ـ

واإمامـأبوـمنصورـاماتريدي.ـ
ثمـبدأـطورـآخرـجديدـمنـبعدـهذينـالعَلمنـالعظيمن،ـحيثـبدأتـمدرسةـ
أهلـالسنةـيـعلومـالتوحيدـوالعقيدةـتأخذـدورهاـبَطورـجديدـبعدـتزعُزعـحَلـهاـعندـ
انـتشارـأهلـالبدعـوالزيغ،ـوبذلـأعامهمـجهودًاـعظيمةـللحفاظـعىـمعامـالدين،ـ
حتىـتَمـهمـبعونـاهـتعاىـذلك،ـوانترتـيـامسلمنـعقائُدـأهلـالسنةـمرًةـأخرىـ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرح الكبر  940
وسادتـيـامرقـوامغرب،ـمؤسسةـعىـقواعَدـمكتوبٍةـمفوظةـمدروسةـمدَللةـأحكامًاـ
واختباُرـ وإعادُةـسرها،ـ فيها،ـ النظرـ إعادةـ بعدهمـ جاءـ منـ وظيفُةـ ومنهجًا،ـوصارـ

أدلتها،ـوالرُدـعىـالُشبهـالطارئةـاجديدة،ـوتبليُغـالعلومـاجليلةـإىـَمنـبعدهم.ـ
وصارتـتظهرـفيهمـمدارسـتسمىـبأساءـختلفة؛ـلغلبةـبعضـامناهجـعىـبعضهاـ
ـامتكلمنـ ـالفقهاء،ـومدرسة ـأهلـاحديث،ـوكمدرسة أكثرـمنـبعض،ـوذلكـكمدرسة

)أهلـالتوحيد(،ـومدرسةـالصوفية.ـ
وعقيدةـهؤاءـميعًاـواحدةـاـخافـبينهمـإاـيـفروٍعـاـتؤثرـيـاأصول،ـ
أوـيـطريقةـالعرضـومنهجيةـااستدال،ـفلذلكـيقال:ـعقيدةـأهلـاحديثـأحيانًا،ـ
أوـعقيدةـامحدثن،ـوهمـأصًاـمنـأهلـالسنـة،ـفعقيدُهمـهيـعنـعقيدةـالفقهاء،ـ
ولكنـيقالـله:ـعقيدةـأهلـاحديث؛ـأنـمنهجيةـااستـدالـعندهمـكانتـــيـأغلبهاـــ
ـامتكلمن،ـو:ـعقيدةـ ـالفقهاء،ـأو:ـعقيدة معتمدةـعىـاحديث،ـوكذلكـقدـيقال:ـعقيدة
ـواحدةـ ـفاـينبغيـأنـُيتوَهمـأنـهناكـعقائَدـختلفًةـعندـأهلـالسنة: ـلأمرـنفسه، الصوفية،
للمتكلمن،ـوأخرىـللصوفية،ـوثالثةـللمحدثن،ـورابعةـللفقهاء،ـبلـهذاـاختاُفـ

تسميات؛ـلِـاـذكرناهـمنـغلبةـبعضـامناهجـواخصائص.ـ
فأهل السنة:ـمنهمـفقهاء،ـومدثون،ـومتكلمون،ـوصوفية،ـكاـأنـفيهمـلغوينـ
ونحوين،ـومؤرخنـوأدباء،ـورياضينـوفلكين،ـوأطباءـوغرهم...ـكلـهؤاءـجمعهمـ
أمرـواحد،ـهو:ـاتفاقهمـيـامنهجـوالطريقةـالتيـذكرناهاـيـالعقائدـوالفقهـواحديثـ

والسلوك.ـ
مكانهـ يـ منهجـ كّلـ إهمـوضعواـ بلـ آخر،ـ عىـ منهجًاـ السنةـ أهلـ يغّلبـ ومـ
امائمـالذيـاـيصحـأنـيكونـيـغره،ـولذلكـقالوا:ـاـحكمـيـالعملياتـإاـهـ
تعاى،ـوإنـظهرـبعُضـاأحكامـبالعقل؛ـلدالةـاهـتعاىـعليهـبدائَلـواضحةـتقومـ

مقامـالكامـامنزل.ـ
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ـإهاـاـجوزـأنـُتبنىـإاـعىـالعقلـوالنقلـالصحيحن،ـواـتبنىـ وقالواـيـالعقائد:

عىـأوهاٍم،ـواـتصوراٍت،ـواـكشوفاٍتـحتملـاخطاـوالزللـواخلل.
وقالواـيـالسلوكـوالتصوف:ـإنهـجبـأنـيكونـمبنّيًاـعىـأحكامـالدين،ـمنـفقهـ
وعقيدة،ـولذلكـصدرتـعنـأكابرهمـكلاٌتـاعُترتـقواعَدـِمنـبعُد،ـكقولـاجنيد:ـ
»طريقتناـمقيدةـبالكتابـوالسنة«،ـوغرـذلك،ـفاـيرجونـعنـقواعدـاإسام،ـواـ

ينتسبونـإاـإىـعقيدةـأهلـالسنةـامدَللـعليهاـبالكتابـوالسنةـوالعقلـالقويم.ـ
ولذلك؛ـفإنـالذينـأخذواـبالعقلـفقط،ـأوـبالنقلـفقطـدونـمراعاةـامعقول،ـأوـ
بالكشفـمقّدمنـإياهـعىـغيـره،ـوقعواـيـالضال،ـوسلكواـمسالَكـاانحرافـعنـ

أهلـاحق.ـ
ـبامتفلسف،ـ ـمنه،ـسِميـمنـبعُد ـيسميهـعقاًـحُكًا ـبحُثه،ـوما ـإليه فمنـتبعـماـيّيله
ووقعـيـخالـفاتـللدينـأصواًـوفروعًا،ـوهؤاءـسلكواـمسـالَكـمنـتقدمهمـمنـ
ـبـ»أهلـاإراق«ـ ـأنفسهم ـالذينـيسّمون ـيونانـوغرهمـمنـأهلـامرق، الفاسفةـمن
ـالرياضةـوالكشفـيـتعرفـاحقائق.ـ ـالذينـيسلكونـطريقَة ـامرقية«، و»أهلـاحكمة
وكذلكـمنـزعمـأنـاـطريقـلهـإاـاأخذـباـيعتقدهـظواهرـالنصوصـالرعية،ـ
وأبىـأنـيعترـاأحكاَمـالعقليةـالقاطعةـالتيـأودعهاـاهـتعاىـيـالعقولـودّهاـعليهاـباـ
خلقهـيـالبرـمنـكيفياٍتـاعترهاـلاستدالـعىـاحّقـوالصوابـيـكثرـمنـاأمور،ـ
فهؤاءـصارواـيزعمونـأهمـأهلـاحديثـواخرـواأثر،ـوهمـأهلـاهوىـواخلطـواـ
يدرون،ـفأهلـاحديثـواأثرـاـُينكرونـدائلـالعقول،ـواـيالفونـقواعدـامعقول،ـ

واـيرجونـعّاـقّررهـكباُرـأهلـالسنةـمنـامتقدمنـوامتأخرين.ـ
ـيقعـيـنفسهـمنـكشوفاتـوخواطر،ـ ـما ـمنـجعلـأغلبـَمه ـأيضًا وزاغـعنـاجادة
وأبىـأنـيقّيدهاـبأحكامـالكتابـوالسنةـوالعقلـالرشيد،ـبلـصارـيزعمـأنـماـيتوّصلـ
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إليهـبعدـتصفيةـنفسهـهوـاحّقـامبن،ـوإنـخالفـيـذلكـاأولنـوامتأخرين،ـوكانـ

لصوفيِةـأهلـالسنةـمنـامتقدمنـوامتأخرينـموقٌفـشديدـمنـهؤاءـامتهّوكن.ـ
ـالسنة،ـ ـأهٌلـلذلكـمنـأهل ـالفرقـامنحرفةـَمنـهو وقدـتصّدىـلكلـفرقةـمنـهذه
فتصّدىـللفاسفةـــعىـاختافـأصنافهمـــعلاُءـالكام،ـوتصدىـمنـزعمـالظواهرـ
ـالسنةـواجاعة،ـوالفقهاُءـشُدواـعىـأيدهم،ـ ـأهل ـاحديثـمن ـأهُل ـالعقول وأبىـأحكام
وتصدىـمنـزعمـالكشفـوزاغـعنـاحقـواهدىـأهُلـالسلوكـالقويمـمنـأهلـالسنةـ

امتقّدمنـوامتأخرين
قال الطحاوي: )وا ُنَكِفـُر أحدًا ِمن أهل الِقْبَلِة بذنب ما م َيْسـَتِحَله، وا 

نقول ا َيُرُ مع اإيان ذنب من عمله(
ـاإيان،ـ ـوهيـمسألة ـمنـقبُل ـالطحاويـيبنيـعىـالقواعدـالتيـأّسسها ـاإمام َع َرَ
إذاـكانـاإيانـيـالقلبـكاـذكرنا،ـفاـينبنيـعىـذلكـجوازـالقولـبأنه:ـاـيُرـمعـ
اإيانـذنب،ـومعـأنهـمنـالثابت:ـأّنـاإنسانـيكونـمؤمنًاـبمجردـاعتقادهـبالتوحيدـ
ـكاـأنـاأعالـالصاحةـ ـولكنـأيضًاـجبـأنـيعرفـويعتقدـبأنـامعايـتره، ولوازمه،
تـنفعه،ـنعم،ـامعايـتُرهـقلبيًاـووجوديًا؛ـأنهـكلاـزادـاإنسانـمنـفعلـامعاي،ـ
فإنـنورـاإيانـيبوـوينطفئ،ـوقدـيظنـبعُضـالناسـأنـهذاـالكامـخطاٌيـلرغيبـ
الناس،ـبلـهوـحقيقيـأيضًاـلهـثبوتـيـاخارجـحقيقة؛ـأَنـلإيانـنورًا،ـواإيانـيزيدـ
ـيرتبـ ـامعايـلِـا وينقصـشدةـوضعفًا،ـاـبحسبـتعلقاتـاإيانـفقط،ـوتركهـهذه

عليهاـمنـعذابـيـاليومـاآخر.ـ
اـجوزـأنـُيطلقـعىـإنسانـأنهـمؤمنـإاـإذاـآمنـبأركانـاإيانـالتيـذكرتـيـ
ـفهذاـاـيدخلـيـاإيان.ـ ـبامائكة، ـاإيان ـأْنَكَر ـأنـهناكـَمْن ـفرضنا ـفلو الكتابـوالسنة،
إذنـاإيانـاـيزيدـواـينـقصـمنـحيثـامؤَمنـبه،ـأيـجبـأنـنؤمنـباهـوبالرسولـ
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وبامائكة،ـوببقيةـأركانـاإيان،ـلكنـهلـيمكنـأنـيالفـإنسانـيـأَنـقوةـإيانـبعضـ
الناسـوشدته،ـيزيدـعىـقوةـإيانـآخرين؟!ـطبعًاـا،ـفالتفاوتـيـاإيانـإذنـشدةـ
وضعفًاـغرـمستنَكر،ـفبعضـالناسـإياهمـضعيفـوبعضهمـإياهمـقوي،ـولكنـَمْنـ
ـاإيانـ ـاإيان،ـلكن ـاإذعاِيـفهوـمؤمن؛ـأنهـحققـمطلق ـالتصديق حققـأقَلـقدٍرـمن

بعدـذلكـيزدادـشدةـوضعفًا؛ـأنـاإيانـمنـالكيفياتـالنفسانية.
حنـُحُِبـإنساٌنـإنسانًا...ـأحيانًاـيزدادـهذاـاحبـوأحيانًاـيبو...ـبقريبـمنـ

هذاـامفهومـيقالـعنـاإيان:ـإنهـيزدادـوينقص.
ـبأنهـالتصديقـ فاإيانـيطلقـعىـكيفيةـنفسانية،ـوهوـالذيـيطلقـعليهـعندـالعلاء:
ـمنـكيفياتـ ـكيفيٌة ـالتسليمـوالَقبولـالذيـهو ـبه ـالذيـُيراد برطـاإذعانـالنفساي،ـوهو

النفس،ـفهذهـالكيفيةـتزدادـيـالشدةـوتضعف.
ـفاتحـوأغمقـوأغمق،ـوالفرقـ ـأمر ـفيه ـفاأمرـمثًا ـاللونـيشتّدـويضعف، ـأن كا
ـيزدادـشدةـوضعفًا.ـ ـمنـالكيفياتـفإنه ـاللون؛ـأنـاللونـمنـالكيفيات،ـوكلـأمر يـشدة
ـيسعىـاإنسانـ ـنفسيةـراسخةـاـطارئة،ـوجبـأن ـالكيفيات؛ـأنهـصفة واإيانـمن

لكيـيكونـراسخًا،ـفيجبـأنـيكونـقابًاـللزيادةـوالنقصـمنـبابـأنهـمنـالكيفيات.
منـهذاـالبابـوردـكامـعنـأيـحنيفةـــرمهـاهـتعاىـــحيثـقررـأنـامؤمننـ
يـأصلـاإيانـسواء،ـيعني:ـأّنـالذيـيؤمنـبهـامسلمونـواحد،ـفهمـيؤمنـونـباهـ
والرسلـوامائكة،ـاـيوجدـواحٌدـاسمهـمؤمٌنـينفيـاإيانـبيءـمنـهذهـاأركان.
لكَنـاإمامـأباـحنيفةـــمعـهذاـالقولـــاـيقول:ـإنـإيمـانـسيدناـممدـعليهـ
الناسـمنـكلـاجهات،ـبلـمنـهذهـاجهةـفقط؛ـأنهـ الصاةـوالسامـكإيانـعامةـ
يعلمـأنـشّدةـإيانـسيدناـممدـملسو هيلع هللا ىلصـأكثُرـبكثرـمنـإيانـوإذعانـأهلـاأرضـميعًا،ـ
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فاـجوزـنسبةـهذاـالقولـإىـاإمامـأيـحنيفةـكاـفعلـامجّسمةـحيثـنسبواـإليهـأنهـ
يقول:ـإنـإيانـالنبيـعليهـالسامـكإيانـغره،ـوإيانـالناسـكإيانـامائكة.ـوأماـماـ
ـأي:ـ ـبه، ـسواءـمنـحيثـامؤَمن ـاإيانــ ـيـأصل ـاإيانــ ـأهل ـأن ـأبوـحنيفة،ـفهو: قاله
متعلقاتـاإيان.ـقالـاإمامـأبوـحنيفةـيـالفقهـاأكر:ـ»وإيانـأهلـالساءـواأرضـ
اـيزيدـواـينـقصـمنـجهةـامؤمنـبه،ـويزيدـوينـقصـمنـجهةـاليقنـوالتصديق،ـ

وامؤمنونـمستوونـيـاإيانـوالتوحيدـمتفاضلونـيـاأعال))(«.ـاهـ.ـ
قالـاماـعيـالقاري:ـ»)وامؤمنونـمستوون(ـأيـمتساوونـ)يـاإيان(ـأيـيـ
ـالبر،ـ ـاإيانـكالعمىـمع ـالكفرـمع ـأيـيـنفسه،ـوإناـقيدناـهاـفإن أصلهـ)والتوحيد(
واـشكـأنـالبراءـيتلفونـيـقوةـالبرـوضعفهـــإىـأنـقالـــومنـهناـقالـممدـ
رمهـاهـعىـماـتقدم:ـأكرهـأنـيقولـإيايـكإيانـجرائيلـعليهـالسام،ـبلـيقولـآمنتـ

باـآمنـبهـجرائيلـعليهـالسام.ـانتهى.ـ
وكذاـاـجوزـأنـيقولـأحد:ـإيايـكإيانـاأنبياءـعليهمـالسام،ـبلـواـينبغيـ
أنـيقولـإيايـكإيانـأيـبكرـوعمرـريـاهـعنهاـوأمثاها،ـفإنـتفاوتـنورـكلمةـ

التوحيدـيـقلوبـأهلهاـاـحصيهـإاـاهـسبحانه)2(«.ـاهـ.ـ
قالـاإمامـأبوـحنيفة:ـ»ويستويـامؤمنونـكلهمـيـامعرفةـواليقيـنـوالتوكلـ
وامحبةـوالرضاـواخوفـوالرجاءـواإيانـيـذلك،ـويتفاوتونـفياـدونـاإيانـيـ

ذلكـكله)3(«.ـاهـ.
قالـاماـالقاري:ـ»)واإيانـيـذلك(ـأيـاإيقانـبقبوتـذاته،ـوحققـصفاته،ـ
ـالكتبـالعلمية،ـط)،ـ404)هـ- ـالقاري،ـص28)-ـ29).ـدار ـاأكر«،ـمعـرحـعي ))(ـ»الفقه

984)م.ـ
)2(ـامصدرـالسابقـص28).
)3(ـامصدرـالسابقـص34).
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وهوـمعطوفـعىـقولهـوالرجاءـ)ويتفاوتون(ـأيـامؤمنونـ)فياـدونـاإيانـ(ـأيـيـ
غرـالتصديقـواإقرارـبحسبـتفاوتـاأبرارـيـالقيامـباأركانـواختافـالفجارـ
العليةـ امقاماتـ منـ ذكرـ فياـ أيضًاـ يتفاوتونـ أيـ كله(ـ ذلكـ العصيانـ)يـ مراتبـ يـ

واحااتـالسنيةـاختافـمنازلـالصوفيةـرمهمـاهـتعاى))(«.ـاهـ.ـ
قمـقالـاماـالقاري:ـ»قالـالطحاويـرمهـاهـتعاى:ـواإيانـواحدـوأهلهـيـ

أصلهـسواءـوالتفاضلـباخشيةـوالتقىـوخالفةـاهوى،ـومازمةـاأوى.ـاهـ.
ـأهلـاإسامـيـكوهمـ ـاستواء ـالكام ـإىـأنـتقدير ـامقام هذاـوذهبـشارحـيـهذا

مكلفنـهذهـاأحكام،ـواـيفىـأنـماـاخرناهـأدقـيـنظامـامرام)2(«.ـاهـ.ـ
وإيانـامائكةـاـيزيدـواـينقص،ـأماـإيانـاأنبياءـففيـزيادةـمستمرة؛ـلذلكـ

قالوا:ـإيانـاأنبياءـأفضلـمنـإيانـامائكة.
ـالسنةـ ـالكفرـطاعة،ـوأهل ـينفعـمع قالتـامرجئة:ـاـيّرـمعـاإسامـذنبـكاـا
ـاإنسانـ ـالقلب،ـولكنـاـبدـأنـيتأثرـباـيتلبسـبه ـاإيانـأصُلهـي يقولون:ـصحيٌحـأن

منـأعالـقلبيةـوأعالـاجوارح.ـ
وامرجئةـيريدون:ـأّنـأَيـشخٍصـحّقَقـأصَلـاإيانـفاـيدخلـالنارـحتىـلوـ
ـيقولون:ـ ـامعاي،ـوأهلـالسنة ـارتكبـميع ـبلـحتىـلو عىـوارتكبـبعضـامعاي،

إنهـُيعَذبـواـيّلدـيـالنارـلتحقيقهـأصلـاإيان.ـ
فيوجدـفرقـكبرـبنـامذهبنـإذن،ـواـيصُحـأنـيقال:ـإنـمذهبـأهلـالسنةـ

هوـمذهبـامرجئة.ـ
والضـررـالذيـيقولـأهلـالسنة:ـإنهـازمـعنـامعاي،ـهو:ـمنـحيثـترُتبـ

))(ـ»رحـالفقهـاأكر«،ـاماـعيـالقاري،ـدارـالكتبـالعلمية،ـص36).
)2(ـامصدرـالسابق.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرح الكبر  946
العذابـعىـالعاي،ـومنـحيثـنقصانـقوةـاإيانـيـقلبه،ـماـيلزمـعليهـنقصانـ

منزلتهـيـاآخرةـوالدنيا.
قالـاهـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ـ]التحريم:ـ8[،ـأمَرـالـمؤمننـ
بالتوبة؛ـإذـالتـوبة:ـعبارٌةـعنـالرجوعـإىـاهـبموافـقةـأمرهـبعدـامخالفة،ـوقدـسمىـ

صاحبـالذنبـمؤمنًا،ـفدّلـعىـأنهـاـيرجـعنـاإيانـبالذنب.ـ
وقالـاهـتعاى:ـ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ـ]احجرات:ـ9[،ـسَمىـامقتتلنـ

مؤمنن،ـمعـأنـإحدىـالطائفتنـباغيٌةـــعىـاأقلـــومرتكبةـللكبرة.ـ
ـاهـتعاى:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ـ]البقرة:ـ78)[،ـ وقال
فسمىـقاتلـالنفسـعمدًاـــأنـامقامـفيهـــمؤمنًا،ـفدَلـعىـأنـفعلـالكبرةـــوهيـ
قتلـالنفسـعمدًاـــليسـبمخرجـمنـاملة،ـوغايةـاأمر:ـأنهـمعصية،ـجبـالتوبةـمنها.ـ
ـاليمـانـقال:ـ ـبن ـاحاكمـيـ»امستدرك«:ـعنـحذيفة ـينقضـقوهمـماـرواه وأيضًا
إيـأعلمـأهلـدينَنـمنـأمةـممدـملسو هيلع هللا ىلصـيـالنار،ـقومـيقولون:ـإنـكانـأّولناـضّااً،ـماـ
بالـمسـصلواتـيـاليومـوالليلة؟ـإناـهوـصاتانـالعرـوالفجر،ـوقومـيقولون:ـ

إناـاإيانـكام،ـوإنـزنىـوإنـقتل«))(.ـ
فهذاـاأثرـنٌصـيـرِدـقولـامرجئة،ـبحسبـالصورةـالتيـوضحناها.ـ

روىـإسحاقـبنـراهويهـيـ»مسنده«:ـ»عنـعائشةـقالت:ـماـكانـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ
يبوحـبهـأنـإيانهـعىـإيانـجريلـوميكائيل.ـ

ـابنـأيـمليكةـقال:ـيقولون:ـإيانـفانـكإيانـفان،ـأترونـإيانـ وفيهـأيضًا:ـعن
فهدانـمثلـإيانـجريل؟ـوكانـرجًاـمَتهًاـبالراب.

))(ـ»امستدرك«ـ)4:ـ465(،ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـالشيخنـومـيرجاه.
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وفيهـأيضًا:ـأخرناـممدـبنـأعنـقال:ـقالـابنـامبارك،ـوُذكرـلهـاإيانـفقال:ـ
قومـيقولونـإيانناـمثلـجريلـوميكائيل،ـإماـفيهـزيادة،ـإماـفيهـنقصان،ـهوـمثلهـسواءـ

وجريلـرباـصارـمثلـالوضعـمنـخوفـاهـتعاى...ـوذكرـأشباهـذلك.ـ
قال:ـفقيلـله:ـإنـقومًاـيقولون:ـإنـسفيانـالثوريـحنـكانـيقول:ـ»إنـشاءـاه«ـ
كانـذاكـمنهـشٌك!ـفقالـابنـامبارك:ـأترىـسفيانـكانـيسبقنيـيـوحدانيةـالرّب،ـأوـ

يـممدـملسو هيلع هللا ىلص؟ـإناـكانـاستثناءـيـقبولـإيانه،ـوماـهوـعندـاه.ـ
قالـابنـأعن:ـقالـابنـامبارك:ـوااستـثناءـليسـبشك؛ـأاـترىـإىـقولـاه:ـ
﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾ـ]الفتح:ـ27[ـوعلمـأهمـداخلون،ـقال:ـلوـ

أنـرجًاـقال:ـهذاـهارـإنـشاءـاهـماـكانـشّكًا.
قال:ـوقالـشيبانـابنـامبارك:ـياـأباـعبدـالرمن،ـماـتقولـفيمنـيزيـويربـ
اخمرـونحوـهذا،ـأمؤمٌنـهو؟ـقالـابنـامبارك:ـاـُأخِرُجهـمنـاإيان.ـفقال:ـعىـكرـ
السنـرَتـمرجئًا؟ـفقالـلهـابنـامبارك:ـياـأباـعبدـاه،ـإنـامرجئةـاـتقبلني،ـأناـأقول:ـ
ـُتُقّبلتـ ـمتقبلة،ـوأناـاـأعلم ـتقول:ـحسناتنا ـامرجئةـاـتقولـذلك،ـوامرجئة اإيانـيزيد،

منيـحسنة.ـ
وفيهـأيضًا:ـقالـغرـابنـأعن:ـقالـلهـابنـامبارك:ـوماـأحوجكـإىـأنـتأخذـ

سبورجةـفتجالسـالعلاء.ـ
قالـإسحاق:ـوأخريـعدةـعنـأمدـبنـزهر،ـوعدةـمنـشهدـابنـامباركـبالريـ
فقالـلهـامستمي:ـياـأباـعبدـالرمن،ـإّنـهاهناـقومًاـيقولون:ـاإيانـاـيزيد!ـفسكتـ
عبدـاهـحتىـسألهـثاثًا،ـفأجابهـفقال:ـاـُتعجبنيـهذهـالكلمةـمنكم!ـأّنـهاهناـقومًاـ

ينبغيـأنـيكونـأمُركمـمعًا.
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وفيه:ـقالـعمرـبنـاخطاب:ـلوـُوزنـإيانـأيـبكرـالصديقـبإيانـأهلـاأرضـ
ـُبّدًاـمنـ ـأجد ـامبارك:ـم ـابن ـثاثًا،ـقال ـيزيد، ـاإيان ـبىـإن ـيزيد، ـاإيان ـبىـإن لرجحهم،

اإقرارـبزيادةـاإيانـإزاءـكتابـاه،ـقالـإسحاق:ـوامرجئة:ـطائفةـمنـاجهمية«))(.ـ
وقدـقالـاخوارجـيـهذهـامسألةـقواًـيالفـأهلـالسنةـأيضًا،ـفقالوا:ـإنـفاعلـ
امعصيةـــوإنـكانتـصغرةـــفهوـكافرـوخلدـيـالنار،ـوقوهمـمردوٌدـباـذكرناهـسابقًاـ
منـخروجـبعضـالعصاةـمنـالنار؛ـإماـبالشفاعة،ـأوـبانتهاءـعذاهمـفيها،ـوبنحوـقولهـ
تعاى:ـ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾ـ]النساء:ـ48[،ـفهذاـيدُلـ
عىـأنـماـدونـالكفرـيمكنـأنـيغفرهـاهـتعاىـبدونـتوبة؛ـأنـامغفرةـبالتوبةـملـ
اتفاق،ـوماـأمكنـأنـُيغَفَرـباـتوبةـفيستحيلـأنـيكونـكفرًا،ـفبطلـقوهمـبأنـفاعلـ

امعصيةـكافر.ـ
وينقضـمذهبـاخوارجـماـرواهـالبخارُي:ـعنـعبادةـبنـالصامتـريـاهـ
تعاىـعنهـقال:ـكناـعندـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـفقال:ـ»أتبايعوننيـعىـأنـاـتركواـباهـشيئًا،ـواـ
تزنوا،ـواـترقوا«ـــوقرأـآيةـالنساء،ـوأكثرـلفظـسليان:ـقرأـاآيةـــ»فمنـويـمنكمـ
فأجرهـعىـاه،ـومنـأصابـمنـذلكـشيئًا،ـفعوقبـفهوـكفارةـله،ـومنـأصابـمنهاـ

شيئًاـمنـذلك،ـفسرهـاه،ـفهوـإىـاه،ـإنـشاءـعذبه،ـوإنـشاءـغفرـله«)2(.
ورواهـأيضًاـالرمذي،ـوالبيهقيـيـ»سنـنهـالكرى«:ـعنـعبادةـبنـالصامتـ
قال:ـبايعتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيـرهطـفـقال:ـ»أبايعكمـعىـأنـاـتشـركواـباهـشيئًا،ـ
أيديكمـ بـبهتانـتفرونهـبنـ تأتواـ تقتلواـأوادكم،ـواـ تزنوا،ـواـ واـترقوا،ـواـ
وأرجلكم،ـواـتعصويـيـمعروف،ـفمنـوىـمنكم،ـفأجُرهـعىـاه،ـومنـأصابـمنـ

))(ـأخرجهـإسحاقـيـ»مسنده«،ـ)266)(،ـ)3:ـ672(.
)2(ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـالتفسر،ـتفسرـسورةـاممتحنة،ـ)2)46(.
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ذلكـشيئًا،ـفعوقبـفيه،ـفهوـطهوره،ـومنـسرهـاه،ـفذاكـإىـاه،ـإنـشاءـعّذبه،ـوإنـ

شاءـغفرـله«))(.
ـاهـتعاىـ ـالدنيا،ـفإنهـجوزـأنـيغفر فهذاـنصـيـأنـمنـأتىـبمعصيةـومـيعاقبـي

وجوزـأنـيعاقبه.ـوهوـدليلـعىـأنهـليسـبكافر.ـ
وهوـدليلـعىـبطانـقولـامعتزلةـأيضًاـبأنـفاعلـالكبرةـيـمنزلةـبنـامنزلتنـ
يـالدنيا،ـوأنـمصرهـإىـالنار،ـفاـهوـبكافرـواـبمؤمنـيـالدنيا،ـبلـمصُرهـإىـالنارـ

يـاآخرة.ـ
وينقضـقولـامعتزلةـماـمىـمنـأدلةـعىـأنواعـالشفاعة،ـوفيهاـإخراجـبعضـ

أهلـالنارـمنـالنار،ـومنهاـماـسيأيـإنـشاءـاه.ـ
فيبقىـالقولـالصحيحـهوـقولـأهلـالسنة،ـمنـأنـفاعلـالكبرةـليسـبكافر،ـولكنهـ

عاٍص،ـجبـأنـيافـالعذاب؛ـأنـهذاـهوـاأصل.ـ
قال الطحاوي: )ونرجو للمحسنن من امؤمنن أن يعفو عنهم ويدخلهم اجنة 

برمته، وا نأمن عليهم(
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  تعاى:ـ﴿ے  قـالـ

ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ﴾ـ]البقرة:ـ8)2[.
نرجوـهمـاجنة،ـواـنجزمـأحدـبأنـهذاـيـاجنةـوهذاـيـالنار؛ـأنهـليسـمنـ
وظيفتناـوليسـماـيمكنـأنـيتعلقـبهـعلمنا،ـفاـجوزـاجزمـأحدـأنهـيـاجنةـــأوـ
يـالنارـــإاـلـمنـنّصـعليهمـالرسولـملسو هيلع هللا ىلص،ـفالعملـالصالحـاـيوجبـاجزاء؛ـأنـ

الثوابـبفضلـاهـتعاى.ـ
))(ـأخرجهـالرمذيـيـ»سننه«،ـأبوابـاحدود،ـبابـماـجاءـأنـاحدودـكفارةـأهلها،ـ)439)(.

وأخرجهـالبيهقي،ـكتابـالنفقات،ـبابـقتلـالولدان،ـ)6260)(. ـ
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ولذلكـقالـالنبيـعليهـالسامـفياـرواهـمسلم:ـعنـأيـهريرة:ـعنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ
أنهـقال:ـ»لنـُينجَيـأحدًاـمنكمـعمله«،ـقالـرجل:ـواـإياكـياـرسولـاه؟ـقال:ـ»واـ

إياي،ـإاـأنـيتغّمديـاهـمنهـبرمة،ـولكنـسِددوا«))(.ـ
ـاجنة،ـ ـمنكمـعمُله ـ»اـُيدخلـأحدًا ـقال:ـسمعتـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيقول: وفيه:ـعنـجابر:

واـُجرهـمنـالنار،ـواـأناـإاـبرمةـمنـاه«)2(.
ويـهذاـاحديثـإبطاُلـقولـمنـقالـمنـامعتزلةـوالشيعةـوغرهم:ـإنـالعملـ

علةـطبيعيةـللثواب.ـ
الثواُبـ وأيضًا:ـفنحنـاـنتيقنـَقبولـعملناـعندـاهـتعاى،ـحتىـيرتبـعليهـ
بفضلـاهـتعاى،ـبلـأهلـالسنةـيرجونـللُمحسنـحسنـالثـواب،ـواـجزمونـهذاـ

عىـاهـتعاىـأحدـإاـمنـشهدـاهـتعاىـله،ـأوـرسوُله.
فالذيـقالهـاإمامـالطحاويـصحيٌحـيـحّقـغرنا،ـويـحقـأنفسنا،ـوإنـكانـ

ظاهرـالعبارةـأهاـلغرنا،ـولكنـهذاـيفهمـمنهـالعمومـــكاـاـيفىـــفندخلـفيها.ـ
قال الطحاوي: )وا نشهد هم باجنة ونستغفر مسيئهم ونخاف عليهم وا 
ُنقنِطهم، واأمن واإياس ينقان عن ملة اإسام، وسبيل احق بينها أهل 

القبلة(
ااستـغفارـواجبـعىـالعبـد،ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ی ی ی ی جئ 

حئ﴾ـ]نوح:ـ0)[.ـ

))(ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـصفةـالقيامةـواجنةـوالنار،ـبابـلنـيدخلـأحدـاجنةـبعملهـبلـ
برمةـاهـتعاى،ـ)6)28(.

)2(ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـصفةـالقيامةـواجنةـوالنار،ـبابـلنـيدخلـأحدـاجنةـبعملهـبلـ
برمةـاهـتعاى،ـ)7)28(.



ـــ951 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
ـالنعانـبنـبشرـ ونحنـنخافـعىـامؤمنن؛ـلِـاـرواهـمسلمـيـ»صحيحه«:ـعن
قال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»مثلـامؤمننـيـتواّدهمـوتراُمهمـوتعاطفهمـمثُلـاجسِد؛ـ

إذاـاشتكىـمنهـعضٌوـتداعىـلهـسائُرـاجسدـبالسهرـواحمى«))(.ـ
ـقالـاهـتعاىـيـسورةـيوسف:ـ﴿ٱ ٻ ٻ  وا جوز أحد أن ييأس:
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ـ
ـاليائسـاـيعملـشيئًا؛ـأنهـاـيتعلقـبيء،ـ ـفاليأسـيفيـباإنسانـإىـالكفر؛ـأن ]87[

فهوـإذـيئسـفقدـفـَقَدـاأمنـوالرجاءـمنـأّيـيء،ـوهوـيعتقدـأنـاـيءـينفعه.
وعىـهذاـوردتـاأحاديُثـبأنـالذيـينتحرـُيبعثـيـالنار)2(،ـوقدـفهمـبعُضـ
ـيأسهـووصولهـ ـكانـنتيجة ـإنـانتحاره ـقلنا: ـالفهمـصحيحـإْن الناسـأنهـيلدـيـالنار،ـوهذا
ـفاسقًا.ـ ـبل ـفهوـاـيكونـكافرًا، ـأصلـاإيان، ـإنكار ـإى ـيصلـيـيأِسه ـإذاـم ـأما ـالكفر، إى
كذلكـاأمر:ـإذاـحققـاإنسانـأصلـاإيانـاـجوزـلهـأنـُجزمـبخاتـمته؛ـأنـ

اأعالـباخواتيمـواـيدريـأحدـماـخامته،ـقالـتعاى:ـ﴿ڃ ڃ چچ چ چ 
ـاجنةـ ـاإنسانـبعملـأهل ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ـ]اأعراف:ـ99[،ـفرباـيعمل

سنواٍت،ـثمـيعرضـلهـعارضـفيكفرـقبلـموته،ـأوـالعكس.ـ

))(ـكتابـالرـوالصلةـواآداب،ـبابـتراحمـامؤمننـوتعاطفهمـوتعاضدهم،ـ)2586(.
)2(ـأخرجهـالبخاريـيـ»ـصحيحه«ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـكتابـالطب،ـبابـربـ
السمـوالدواءـبهـوبمـاـيافـمنهـواخبيث،ـ)5442(.ـومسلمـيـ»ـصحيحه«،ـكتابـاإيان،ـ
بابـغلظـحريمـقتلـاإنسانـنفسه،ـوأنـمنـقتلـنفسهـبيءـعذبـبهـيـالنار،ـوأنهـاـيدخلـ
ـفهوـيـنارـجهنمـيردىـ ـإاـنفسـمسلمة،ـ)09)(.ـولفظه:ـ»منـتردىـمنـجبلـفقتلـنفسه اجنة
فيهـخالدًاـخلدًاـفيهاـأبدًاـومنـحسىـساـفقتلـنفسهـفسمهـيـيدهـيتحساهـيـنارـجهنمـخالدًاـ
خلدًاـفيهاـأبدًاـومنـقتلـنفسهـبحديدةـفحديدتهـيـيدهـجأـهاـيـبطنهـيـنارـجهنمـخالدًاـخلدًاـ

فيهاـأبدًا«.
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فأمرـامسلمـبنـاليأسـواأمن،ـبنـاخوفـوالرجاء،ـوقدـقررـأئمُةـأهلـالسنةـ
منـالصوفيةـوالفقهاءـوأئمةـالتوحيدـأنـامؤمنـينبغيـأنـيكونـبنـاخوفـوالرجاء،ـ
فينبغيـأنـيغلبـحالةـاخوفـيـحالةـاأمن،ـويغبـحالةـالرجاءـيـامعصية،ـقالـاهـ

تعاى:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ـ]السجدة:ـ6)[.ـ
ورويـعنـمطرفـبنـعبدـاه:ـلوـجيءـبميزانـتريص))(،ـفُوزنـخوُفـامؤمنـ

ورجاُؤهـكاناـسواء؛ـيذكرـرمَةـاهـفرجو،ـويذكرـعذاَبـاهـفيخاف)2(.
ـالقاعدةـ ـالطحاويـمنـرٍدـعىـاخوارجـوامرجئةـمعًاـيـهذه واـيفىـماـيـقول
التيـاعتمدهاـعلاءـالسنةـمنـبعدـومنـقبلـيـعلمـالتصّوفـواأخاقـمعـاهـتعاى.ـ
فالرُدـعىـاخوارج:ـمنـجهةـأهمـكّفرواـفاعلـالكبرةـباـتوقف،ـفكُلـعاٍصـ
عندهمـكافر،ـوأوجبواـعليهـالعقاب،ـأماـامرجئة،ـفإهمـاخذواـاموقَفـامعاكسـهذا،ـ
ـيدخلـاجنةـواـيعاقب.ـ ـفإنـهذاـاـيُره،ـوهو ـفَعَلـمنـمعاٍص ـامؤمنـمها ـإن فقالوا:
وأهلـالسنةـقالوا:ـفاعلـالكبرة،ـعاٍصـوليسـكافرًا،ـولكنـمـجزمواـبوجوبـ
تعذيبه،ـمعـقوهمـبأنـاأصلـتعذيُبه،ـوعدمـجزمهم؛ـإناـهوـجوازـأنـيعفَوـاهـتعاىـ
ـالكبرةـاـيّر؛ـ ـامرجئةـقوهمـبأنـفعل ـالرسوُل،ـأوـغُره،ـورُدواـعى عنه،ـأوـيشفَعـله
فإنهـيُرـعندـأهلـالسنة،ـولكنـاـيصلـاأمُرـعندهمـإىـالكفرـواخلودـيـالنار،ـ
الكبائرـقدـيؤديـإىـااستهانةـبأصلـ الواحد،ـفراُكمـ إياَنـ وكذلكـيُرـفُيضعفـ
الدينـكاـاـيفى،ـكاـأنـااستمرارـعىـامعايـقدـيؤديـإىـاستساغةـفعلـالكبائر،ـ

))(ـترصـاليءـتراصة:ـُأحكمـَوضبط،ـفُهَوـتارصـوتريص،ـُيقال:ـميزانـتريص.ــ
امؤمنـ رجاءـ وزنـ »لوـ ولفظه:ـ )2:ـ2)(.ـ )024)(،ـ اإيان«،ـ »شعبـ البيهقيـيـ أخرجهـ )2(ـ
وخوفهـماـرجحـأحدماـعىـصاحبه«.ـو)025)(،ـولفظه:ـ»لوـوزنـخوفـامؤمنـوـرجاءهـ

بميزانـتربصـماـكانـبينهاـنبطـشعره«.
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فنَفواـماـزعمهـامرجئُةـمنـأنهـكاـاـينفعـمعـالكفرـحسنة،ـفكذلكـاـيُرـمعـاإيانـ
ـالعذاب،ـوكذلكـزيادةـ ـبزيادة ـيُره ـالكافر ـامعايـمن ـتراُكم ـإن ـفنحنـنقول: معصية،

امعايـمنـامؤمنـيُره،ـفاـنسلمـقولـامرجئةـمنـجهَتيه.
قال الطحاوي: )وا َخُرُج العبُد من اإيان إا بجحود ما أدخله فيه(

ماـهوـالذيـُيدخُلـالعبَدـيـاإيان؟ـلوـأّنـإنسانًاـتلّفظـبكلمةـالتوحيدـوهوـ
غرـمصِدٍقـها؛ـفاـيدخلـيـاإيانـيـحكمـاه،ـفالذيـُيدخلـاإنسانـيـاإيانـ
هوـالتصديُقـاجازم،ـواإذعاُنـالراسخ،ـوالتسليُمـالنفيـلِـاـأنزلهـاهـوأوحىـبهـإىـ

رسوله،ـوتكونـكلمةـالتوحيدـداّلةـعىـذلك.
جبـعليناـأنـنعرفـأنـالتلُفظـفقطـبكلمةـالتوحيدـليسـهوـامدخلـيـاإيان،ـ
ـبالتصديقـالقلبيـ ـالشهادة ـمنـاقرانـهذه ـأماـعندـاهـتعاىـفاـبَد ـلنا، إاـيـحكمـالظاهر

واإذعانـواخضوع؛ـأنـاإنسانـقدـيكونـمنافقًاـفيتلفظـها،ـوهوـغرـمصدق.ـ
قالـاأحناف:ـاإيانـعبارةـعنـأمرين:ـاأول:ـهوـالتصديق،ـوالثاي:ـهوـالتشهد؛ـ
إْنـُعدمـواحدـمنهاـمـيصّحـإيانه،ـفاـيدخلـاإنسانـيـاإيانـبعدـخروجهـمنهـإاـ

بالتلفظـوهوـالشهادتن.
ولكنـمهورـاأشاعرةـقالوا:ـالتلُفـظـبالشهادتنـليسـرطًاـيـالدخولـيـ
ـالتلُفظـ ـبل ـباللفظ،ـوهوـيـاحقيقةـكافر! ـتشّهد ـيكون اإيان،ـوإناـعامةـعليه؛ـأنهـقد
رطـيـإجراءـاأحكامـالرعيةـعليه،ـبمعنى:ـأنهـاـيمكنـمعرفةـأنهـمؤمنـأوـكافرـ
ـالشارعـسببًاـيـرفعـ ـالتيـجعلها ـالتوحيد، ـالتلفظـبكلمة ـالظاهرة،ـوأوضُحها إاـبأعاله

السيفـعنـالرقاب.ـ
إذنـمردـالتلُفظـاـُيدخلـيـاإيان،ـبلـالتلُفظـامبنُيـعىـاإيان،ـوأقُلـركنـاـ
يمكنـسقوُطهـهوـالتصديقـوليسـالتلفظ،ـفالتلُفظـيمكنـسقوطهـيـحالـتعُذره.ـ
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ويـ»صحيحـالبخاري«:ـعنـُعبيدـاهـبنـَعدّيـبنـاخياِر:ـأّنـامقداَدـبنـعمٍروـ
الِكنديـــوكانـحليفًاـلِبنيـُزهرَة،ـوكانـمّنـَشِهَدـبدرًاـمعـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـــأخرهـأنهـ
قالـلرسوِلـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـأرأيَتـإنـلقيُتـرُجًاـمنـالُكّفاِر،ـفاقتـَتْلنا،ـفرَبـإحدىـيدَيـ
بالّسيِف،ـفقَطَعها،ـثمـاَذـمنّيـبشجرٍة،ـفقال:ـأسلمُتـه،ـأقُتـُلهـــياـَرسوَلـاهـــبعَدـ
أنـقاَها؟ـفقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»اـتقُتْلُه«،ـفقال:ـياـرسوَلـاه،ـإنهـقطَعـإحدىـيدَي،ـ
ثمـقالـذلكـبعَدـماـَقَطَعها،ـفقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»اـتقُتْلُه؛ـفإنـقتلَتُهـفإنهـبمنزلتَكـ

قبلـأنـتقتَلُه،ـوإنكـبمنزلتهـقبلـأنـيقولـكلمَتُهـالتيـقال«))(.
ويـ»صحيحـالبخاري«ـأيضًا:ـعنـأيـَظـْبياَنـقال:ـسمعتـأسامَةـبَنـزيدـبِنـ
حارثَةـريـاهـعنهاـحّدثـقال:ـبعَثناـرسوُلـاهـملسو هيلع هللا ىلصـإىـالـُحَرَقِةـمنـُجهينَة،ـقال:ـ
قُتـــأناـورجٌلـمنـاأنصارـــرجًاـمنهم،ـقال:ـ فصّبْحناـالقوَمـفهزمناهم،ـقال:ـوَحِ
فلاـغشيناُهـقال:ـاـإلهـإاـاه،ـقال:ـفكَفـعنهـاأنصاري،ـفطعنُتهـبرميـحتىـقتلُته،ـ
قال:ـفلاـقدمناـَبَلَغـذلكـالنبَيـملسو هيلع هللا ىلص،ـقال:ـفقالـي:ـ»ياـأسامُة،ـأقتلَتهـبعَدـماـقال:ـاـ
إلهـإاـاه؟«،ـقال:ـقلت:ـياـرسوَلـاه،ـإناـكانـُمتعِوذًا،ـقال:ـ»أقتلَتُهـبعَدـماـقال:ـاـإلهـ
إاـاه؟«،ـقال:ـفاـزالـيكِرُرهاـعَي،ـحتىـمنّيُتـأّيـمـأُكنـأسلمُتـقبلـذلكـاليوم)2(.ـ
وهذاـالـحديثـرواهـابنـأيـشيـبة)3(،ـويـبعضـالروايـات)4(ـقـال:ـبعَثـناـ
رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيـرية،ـفصبحناـاحرقاتـمنـجهينة،ـفأدركُتـرجًاـفقال:ـاـإلهـإاـ

))(ـكتابـالديات،ـ)6472(.
)2(ـكتابـالديات،ـبابـقولـاهـتعاى:ـ﴿ٹ ٹ﴾ـ]امائدة:ـ32[،ـ)6478(.

الدم؟ـ القتلـوماـهوـوماـحقنـ بهـمنـ يمتنعـ فيمـاـ بابـ السر،ـ )3(ـأخرجهـيـ»مصنفه«،ـكتابـ
.)3377((

)4(ـأخرجهـمسلمـيـ»ـصحيحه«،ـكتابـاإيان،ـبابـحريمـقتلـالكافرـبعدـأنـقال:ـاـإلهـإاـاه،ـ
.)96(
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اه،ـفطعنته،ـفوقعـيـنفيـمنـذلك،ـفذكرُتهـللنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـفقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أقال:ـ
اـإلهـإاـاه،ـوقـتلته؟«ـقال:ـقلت:ـياـرسولـاهـإنمـاـقاهاـخوفًاـمنـالساح!ـقال:ـ
»أفاـشققَتـعنـقلبهـحتىـتعَلم:ـأقاهاـأمـا؟«ـفاـزالـيكّررهاـعّي،ـحتىـمنّيتـأيـ

أسلمُتـيومئذ.
ويـ»امستدرك«ـللحاكم:ـعنـأسامةـبنـزيدـريـاهـتعاىـعنهمـاـقال:ـبعثنيـ
ـإىـالعدو،ـ ـأناـورجلـمنـاأنصار ـفاستبقنا ـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيـريةـيـأناسـمنـأصحابه، رسوُل
ـإناـفعلـذلكـلُيحرزـ فحملُتـعىـرجلـفلاـدنوُتـمنهـكّر،ـفطعنُته،ـفقتلُته،ـورأيتـأنه
ـاه،ـاـفارَسـخرـمنـفارسكم،ـ ـياـرسول ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـفقال: ـإى دمه،ـفلاـرجعناـسبقني
إّناـاستلحقناـرجًا،ـفسبقنيـإليهـفكر،ـفلمـيمنعهـذلكـأنـقتله،ـفقالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ياـ
أسامة،ـماـصنعَتـاليوم؟«،ـفقلت:ـملُتـعىـرجل،ـفكّر،ـفرأيُتـأنهـإناـفعلـلُيحرزـ
دمه،ـفقـتلُته،ـفقال:ـ»كيفـبعَدـاهـأكر؟ـفهّاـشقـقَتـعنـقلبه؟ـفقلت:ـماـقال،ـفلمـ
يَزلـيقوُلـيـيومئذ،ـفاـأقاتلـرجًاـيقول:ـاهـأكر؛ـماـهايـعنه،ـحتىـألقاهـملسو هيلع هللا ىلص))(.
ـتأخذـ ـنطقـفاأصلـأن ـإذا ـأنه ـالظاهر: ـأقاهاـعنـخوفـأمـعنـحقيقة،ـواأمر أي:

بالظاهر،ـأماـإذاـكانـعندكـعلٌمـبالغيبـوعلمَتـأنهـقاهاـخوفًاـفلكـأنـتقتله!ـ
ـالنارـمنـكانـيـقلبهـمثقاُلـحبةـمنـإيان،ـ واأحاديثـالتيـتدُلـعىـأنهـيرجـمن

فهيـتدلـعىـأنـاإيانـيـالقلب،ـواآياتـكثرةـيـهذا.ـ
وقدـجاءـيـ»صحيحـالبخاري«ـعنـأنـس:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»يرجـمنـالنارـ
منـقال:ـاـإلهـإاـاه،ـويـقلبهـوزنـشعرةـمنـخر،ـويرجـمنـالنارـمنـقال:ـاـإلهـ

))(ـكتابـمعرفةـالصحابةـريـاهـتعاىـعنهم،ـبابـذكرـإسامـأمرـامؤمننـعيـريـاهـتعاىـ
عنه،ـ)4599(.
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ـإاـاه،ـويـقلبهـوزنـ ـإله ـالنارـمنـقال:ـا ـبرةـمنـخر،ـويرجـمن إاـاه،ـويـقلبهـوزن

ذرةـمنـخر«.ـ
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»منـإيان«ـ ـاه:ـقالـأبان:ـحدثناـقتادة:ـحدثناـأنس:ـعن قالـأبوـعبد

مكانـ»منـخر«))(.
وفيهـأيضًا:ـعنـأيـسعيٍدـاخُدريـريـاهـعنه:ـأّنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»إذاـدخلـ
أهُلـاجنةـاجنَةـوأهُلـالناِرـالنار،ـيقولـاه:ـمنـكانـيـقلبهـمثقاُلـحّبٍةـمنـخردٍلـمنـ
فينُبتوَنـ فُيلَقوَنـيـهرـاحياِةـ ُمًَا،ـ امُتِحشواـوعادواـ إياٍنـفأخِرجوُه،ـفيخُرجوَنـقدـ
كاـتنُبُتـاحّبُةـيـَميِلـالَسيِل«،ـأوـقال:ـ»ميِةـالّسيل«،ـوقالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أمـَتَرواـأهاـ

خُرُجـصفراَءـملتويًة؟«)2(.ـواأحاديُثـكثرةـيـهذاـامعنىـيـدواوينـاحديث.ـ
قال الطحاوي: )واإيان هو اإقرار باللسان والتصديق باَجنان، وأن ميع ما 
أنزل اه ي القرآن وميع ما صّح عن رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص من الرع والبيان كله حّق(
اإيانـلغة:ـالتصديقـمطلقًا،ـوهوـالذيـجزمـبهـالزخريـيـ»اأساس«)3(،ـ

واتفقـعليهـأهُلـالعلمـمنـاللغوينـوغرهم،ـوقدـيكونـاإيانـبمعنىـالثقة.ـ
وقالـبعضـامحققن:ـاإيانـيتعدىـبنفسهـكـ»َصَدَق«،ـوبالامـباعتبارـمعنىـ
»اإذعان«،ـوبالباءـباعتبارـمعنىـ»ااعراف«؛ـإشارةـإىـأَنـالتصديقـاـُيعترـبدونـ

اعراف.ـ
ونحوهـاأْمنـضُدـاخوف،ـقالـامناوي:ـهوـعدمـتوُقعـمكروهـيـالزمنـاآي،ـ
وأصله:ـطمأنينةـالنفسـوزوالـاخوف،ـويقال:ـأُمَنـأي:ـلهـدين،ـوقيل:ـمأمونـبهـثقة.

))(ـكتابـاإيان،ـبابـزيادةـاإيانـونقصانه،ـ)44(.
)2(ـكتابـالرقاق،ـبابـصفةـاجنةـوالنار،ـ)92)6(.

)3(ـ»أساسـالباغة«ـ)):ـ35(.



ـــ957 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
قالـاأزهري:ـأصلـاإيان:ـالدخولـيـصدقـاأمانةـالتيـائتمنهـاهـعليها،ـ
فإنـاعتقدـالتصديقـبقلبهـكاـصَدَقـبلسانه،ـفقدـأدىـاأمانةـوهوـمؤمن،ـومنـمـيعتقدـ
التصديقـبقلبه،ـفهوـغرـمؤٍدـلأمانةـالتيـائتمنهـاهـعليها،ـوهوـمنافق،ـومنـزعمـأنـ
اإيان:ـهوـإظهارـالقولـدونـالتصديقـبالقلبـفهوـاـيلوـمنـأنـيكونـمنافقًاـأوـ

جاهًاـاـيعلمـماـيقولـأوـماـيقالـله.
قالـالزبيدي:ـوقدـيطلقـاإيانـعىـاإقرارـباللسانـفقط،ـكقولهـتعاى:ـ﴿ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ـ]امنافقون:ـ3[ـأي:ـآمنواـباللسان،ـوكفرواـباجنان.ـ
وقدـيكونـاإيمـان:ـإظهارـاخضوع.ـوأيضًا:ـقدـيكونـَقبولـالريعةـوماـأتىـ
بهـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـواعتقادهـوتصديقهـبالقلب.ـقالهـالزجاج.ـهذاـخاصةـماـذكرهـالزبيديـ

يـ»رحـالقاموس«))(.ـ
وقدـحققـاإمامـاحليميـيـكتابهـالعظيمـالقدرـالذيـمـيلتفتـإليهـالكثُرـمنـ
الباحثنـوالعلاء،ـوإنـكانـاإمامـالبيهقيـقدـاعتمدـعليهـيـأكـثرـتأليفاتهـيـ»شعبـ
اإيان«ـو»اأساءـوالصفات«ـوغرها،ـونقلـعنهـكثرًا،ـأقول:ـحّققـاإمامـاحليميـ

هذهـامسألةـحقيقًاـمـأرهـلغره،ـولذلكـسوفـأنقلـهناـميعـماـقالهـلعظيمـإفادته:
قالـرمهـاهـتعاىـيـ»امنهاجـيـشعبـاإيان«:ـ»اإيان:ـمشتـٌقـمنـاأمن؛ـ

الذيـهوـضدـاخوف،ـكاـقالـتباركـوتعاى:ـ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ـ]البقرة:ـ239[ـومعناهـــوالغرضـ
ـالذيـيدخلهـ ـالقول ـاخرـهو: ـالتصديقـوالتحقيق؛ـأن ــ:ـهو ـإطاقه ـبهـعند الذيـيراد
الصدُقـوالكذب،ـواأمرـوالنهي،ـوكُلـواحدـمنهمـاـقولـيرّددـبنـأنـُيطاعـقائلهـ

))(ـ»تاجـالعروس«ـ)34:ـ87)(.
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وبنـأنـُيعى،ـفمنـسمعـخرًاـفلمـيستشعرـيـنفسهـجوازـأنـيكون))(،ـواعتقدـأنهـ
حٌقـوصدقـفإناـأمنـنفسهـباعتقادـماـاعتقدـفياـسمعـمنـأنـيكونـمكذوبًاـلهـملّبسًاـ
عليه،ـومنـسمعـأمرًاـوهيًاـــواعتقدـالطاعةـلهـــفكأناـأمنـنفسهـباعتقادـماـاعتقدـفياـ
سمعـمنـأنـيكونـمظلومًاـأوـمستسخرًا،ـأوـممواًـعىـماـاـيلزمهـقبولهـواانقيادـله.
القائل:ـ»أمنتـبكذا«ـــوامرادـنفسـيـــ فمنـذهبـإىـهذاـامعنىـأنزلـقولـ
منزلةـقوهم:ـ»وطنتـنفيـعىـكذا«،ـأو»ـملتـنفيـعىـكذا«،ـأوـ»رصنتـنفي«ـ
أوـ»ذللتها«،ـو»صنتـنفيـعنـكذا«ـبمعنىـ»أمنت«،ـأي:ـبداـيـصدقـماـسمعتـ
بأذي،ـوحقـماـأدركتهـبعقي،ـواعتقدتهـأمنًاـمنـاخطأـفيه،ـويكونـتركهمـذكرـالنفسـ
ـبمعنى:ـ»بدأتـ ـاه« ـيقال:ـ»بسم ـاستعاله؛ـكا ـلِـاـقدـكثر ـاختصارًا يـقوهم:ـ»أمنت«،

ــأوـأبدأـــباسمـاه«،ـوُحذفـذكرـاابتداء؛ـلكثرةـااستعال.ـواهـأعلم.ـ
وفيهـوجهـآخر،ـوهو:ـأنـيكونـمعنىـ»أمنت«ـأي:ـأمنتـخريـأوـالداعيـيـ

منـالتكذيبـواخاِفـباـرحتـلهـبهـمنـالتصديقـوالوفاق.
فإذاـقيل:ـ»آمنتـباه«ـفامعنى:ـأمنتـالداعيـإىـاهـمنـاخافـوالتكذيبـباـ

أظهرتـلهـمنـالوفاقـوالتصديق.
واإيانـبالرسول:ـإيانهـيـنفسهـمنـالشقاقـعليهـبإظهارـالتصديقـله.

واإيانـبامائكةـوالكتب:ـإيانـامخرـعنهاـمنـاخافـبإظهارـالوفاق.ـ
وقدـجوزـأنـيكونـإياُنـَمنـآمنـباهـمنـامائكةـاـعنـرسولـكانـإليهـإيانهـ
بنفسهـبحسنـااعتقادـماـأوجبهـاستدالهـمنـأنـيكونـالذيـوقعـلهـوسوسةـأوـظنًّا،ـ
الناسـإىـأنـمعنىـ أيضًا،ـوذهبـبعُضـ الناسـ امستدّلنـمنـ إيانـ ويدخلـيـهذاـ

))(ـيظهرـأنهـقدـسقطتـهناـكلمة:ـ»كذبًا«.
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»آمنتـباه«:ـأمنتـنفيـمنـعذابـاهـبااعرافـبهـوالتوحيدـله،ـوهذاـاـيصح؛ـ
ـأمنـعذابـاه،ـوقدـقالـاهـعزـوجل:ـ ـبأنهـقد ـالقطع أنهـاـسبيلـأحدـمنـامؤمننـإى
﴿ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ـ]اأعراف:ـ99[،ـوأنـاأمورـبعواقبهاـواـ
يدريـأحدـباذاـُيتمـله؟ـوأنـلفظةـ»اإيان«ـليستـُتستعملـفياـيعقبـالذهابـعنهـ
ذهابًاـفقط،ـفقدـجوزـأنـيقولـالقائلـلصاحبهـفياـحدثه:ـاـأؤمنـنفيـمنـالعذابـ

بتصديقك،ـفبانـأنـليسـتأويلـاآيةـماـقالهـهذاـالقائل،ـواهـأعلم.ـ
ثمـاإيانـــالذيـيرادـبهـالتصديقـــاـيعدوـإىـمنـيضافـإليهـويلصقـبهـإاـ
ـاهـ ـبحرفـالباءـفمنهـقول ـأماـماـجاء ـتكونـامًا، ـباء،ـوقد ـتكون بصلة،ـوتلكـالصلةـقد

تعاى:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ـ]البقرة:ـ4[،ـوقوله:ـ﴿ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ـ]البقرة:ـ285[،ـ

وقولهـجلـوعَز:ـ﴿گ گ گ﴾ـ]النساء:ـ52)[.
وأماـماـجاءـبالام،ـفمنهـقولهـتعاىـيـقصةـإبراهيمـصلواتـاهـعليه:ـ﴿ڌ 
ڎ ڎ﴾ـ]العنكبوت:ـ26[،ـوقولهـحكايةـعنـنوحـصلواتـاهـعليه:ـ﴿ جخ حخ مخ 
جس﴾ـ]الشعراء:ـ)))[،ـوعنـقومـفرعونـأهمـقالواـموسىـوهارونـصلواتـاهـ
أبنـاءـ وعنـ ]امؤمنون:ـ47[،ـ ڎ﴾ـ ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  عليها:ـ﴿ڇ 
ـقالواـأبيهم:ـ﴿ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ـ يعقوبـصلواتـاهـعليهمـأهم
ـبينهم:ـ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ـ ـالعربـأهمـقالواـفيا ]يوسف:ـ7)[،ـوعنـكفار

]آلـعمران:ـ73[.ـ
ـلغتانـيعرـهاـعنـمعنىـ ـو»آمنتـله« ـ»آمنتـبه«، ـإنـقوهم: فمنـالناسـمنـقال:
واحد.ـوالصحيحـماـخالفـهذا،ـوهوـأنـقوهم:ـ»آمنتـبه«،ـإناـيراد:ـإثباُتهـوحقيقهـ
والتصديُقـبكونهـووجوده،ـوقوله:ـ»آمنتـله«،ـإناـيراد:ـاتباعهـوموافقته.ـفاإيانـ
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باهـــتعاىـجدهــ:ـإثباتهـوااعرافـبوجوده،ـواإيانـله:ـالَقبولـعنهـوالطاعةـله،ـ

واإيانـبالنبي:ـإثباتهـوااعرافـبنبوته،ـواإيانـللنبي:ـموافقتهـوالطاعةـله.ـ
ويدلـعىـافراقـالصلتن:ـأنـإحداماـتصلحـحيثـاـتصلحـاأخرى،ـفإنـ
َلـاـصلحـلذلك،ـ بنا«ـ أنتـبمؤمنـ قالواـأبيهم:ـ»وماـ لوـ السامـ بنيـيعقوبـعليهـ
ولوـقالـكفارـالعرب:ـ»واـتؤمنواـإاـبمنـاتبعـدينكم«ـَلـاـأدىـذلكـلِـاـأرادوهـمنـ

امعنى.ـ
وأمرـاهـنبيهـممدًاـملسو هيلع هللا ىلصـأنـيقولـللمنافقن:ـ﴿ڀ ڀ ڀ﴾ـ]التوبة:ـ94[،ـ

أي:ـلنـنقبلـمنكمـعذركم،ـولوـكانـمكانهـ»لنـنؤمنـبكم«ـماـجازـواـحسن.ـ
وقالـجلـثناؤه:ـ﴿ۉ ې ې ې ې ى ى ائ﴾ـ]التوبة:ـ

)6[،ـولوـكانـمكانـذلكـ»ويؤمنـبامؤمنن«ـَلـاـجازـواـصلح.ـ
:ـأنـالصلتنـموضوعانـمعنَينـمتغايَرينـاـمعنىـواحد.ـ ـباـاقتصصناــ فثبتــ
ويدُلـعىـصحةـماـذكرت:ـأنـاسمـ»التصديق«ـــالذيـهوـحقيقةـاإيانـــقدـ

حتملـصلتن:ـإحداماـالباء،ـواأخرىـاهاء.ـ
ـاهاء؛ـفإنهـ ـبالتصديق،ـوباـيترفـعنهـمنـفعٍلـونعٍت،ـوأما ـالباء؛ـفإنهـيليق فأما

يلزمـماـينرفـعنهـمنـفعل.
فإذاـجاءـالنـعتـجازتـالاُمـمكانـاهاء،ـفيقال:ـ»صدقتـفانًا«ـو»صدقتـ
به«،ـفمعنىـ»صدقته«:ـأثبُتـقولهـوخرهـووثقتـبصحته،ـومعنىـ»صدقتـبه«:ـأثبُتـ
ـيقال:ـ ـأن ـ»صدقته«ـجاز ـقيل: ـمصدق«،ـوإذا ـثمـيقال:ـ»صدقتـبه«ـو»أنا وجودهـوكونه،
ـتعاى:ـ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ ـاه ـله«،ـقال »وأناـمصدقه«ـو»مصدق
]امائدة:ـ48[،ـواـيصلحـمكانهـ»ومصدقًاـباـبنـيديه«؛ـأنـالغرض:ـأنـهذاـالكتابـ
مثبتـمنـوحدانيةـاهـتعاىـوقدِسهـووجوبـطاعتهـوحسنـالعدل،ـوتقبيحـالظلمـ
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والشهادةـللذينـجاؤواـبالكتبـامتقدمة،ـبأهمـجاؤواـهاـمنـعندـاهـتعاىـماـأثبتتهـ
تلكـالكتبـأنفسها،ـولوـقيل:ـ»مصدقـلِـاـبنـيديهـمنـالكتاب«،ـلصلح،ـفعلمـأنـ
الامـقائمةـمقامـاهاءـيـ»صدقـته«،ـولوـقيل:ـ»ومصدقًاـباـبنـيديه«،ـمـيدّلكـعىـ
أكثرـمنـأنهـأثبتـأنـكتبًاـكثرةـكانتـقبله،ـفثبتـهذاـافراُقـالصلتنـوتغاُيرـماـيرادـ

ها،ـواهـأعلم.ـ
وماـينبغيـأحدـأنـيستنكرـهذاـالفرق؛ـفإنـالوجودـمنهـهوـاموافقـللصوابـ
واحكمة؛ـإذـكانـااعرافـباهـجلـجاله،ـاـبدـمنـأنـيسبقـحتىـيصّحـالَقبولـعنه،ـ
ـثمـتكونـمتابعتهـوالقبولـ ـيسبق، ـمنـبعد،ـوااعرافـبالنبيـكذلك؛ـأنه وطاعتهـعبادته
عنه،ـولوـجردتـامتابعةـبفعلـماـيأمرـبه،ـواانتهاءـعاـينهىـعنهـعنـااعرافـبالنبوةـ
يعودـاأصلـمنـهاتنـاخصلتنـ أنـ نفعت،ـفكانـحّقًاـ َلـاـسلمت،ـواـسلمت))(ـ
ـإثباتهـوااعرافـ ـفيكونـالتصديقـباه: ـباأخرى، بإحدىـهاتنـاللفظتنـوالتابعـمنها
بوجوده،ـوالتصديقـله:ـقبولـرائعه،ـواتباعـفرائضهـعىـأهاـصوابـوحكمةـوعدل،ـ

والطاعةـلهـفيهاـازمة،ـوامحافظةـعىـحدوده،ـوالثقةـبوعدهـووعيده.ـ
وكذلكـالتصديقـبالنبيـغُرـالتصديقـله،ـفالتصديقـبه:ـهوـااعرافـبوجودهـ
ـاتباعهـوطاعتهـوقبولـماـجاءـعنه،ـوكذلكـ ـله: ـنبيًاـيـاجملة،ـوالتصديُق وكونهـوإثباته

اإيانـباه:ـهوـااعراٌفـبهـوإثباته،ـواإيانـله:ـطاعتهـواتباعـأمره.ـ
وعىـهذا؛ـاإيانـباهـــأوـالنبيـــواإيانـبالكتاب:ـإيانـللدائلـالتيـدّلتـ

عىـأنهـمنـعندـاه.ـ
فأماـإذاـقلت:ـ»آمنتـبالكتاب«،ـمـتكنـدللَتـعىـأكثرـمنـأنكـأثبَتهـكتابًاـهـ
تعاى،ـواإيانـبالنبيـإيانـه؛ـأنهـَقبولـلدالتهـالتيـأّيدهـها،ـوطاعٌةـلهـفياـأتىـبهـ

))(ـصححهاـامحقق:ـ»واـسامة«.
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منـعنده،ـواإيانـباهـإياٌنـبالنبي؛ـأنهـإجابةـلدعوتهـومتابعةـلهـعىـمقالته.ـ
وقدـجوزـأنـيقول:ـ»آمنتـللكتابـوالتزمتـالعملـبأمرهـووعيده«.ـ

فإنـقالـقائل:ـفمـاـيمنعـأنـيكونـاإياُنـباهـإيانًاـه؟ـأنـاإيانـباهـمنـ
ـباه،ـواإقراُرـ ـبالنبيـإيانـللنبي؛ـأنهـمؤمٌنـبنفسهـكاـهوـمؤمن فرائضـاه،ـواإيان
لهـبذلكـمتابعٌةـلهـعىـماـهوـعنده،ـفرجعـاأمُرـإىـأنـاإيانـبمنـيضافـإليهـاإيانـ

إليهـواإيانـبهـسواٌء؛ـفالفرقـبينهاـساقط.
فاجواب:ـإناـاـننكرـأنـيكونـهذاـهكذاـإذاـكانـأحدـامعنَينـمضافًاـإىـصيغةـ
اللفظـاآخرـوإىـتأويله،ـوإناـُينكرـأنـيكونـميعًاـمضافنـإىـصيغةـاللفظـإذاـكانتـ
ـلغرـماـوضعتـ ـبأنـكلـواحدةـمنـاللفظتنـموضوعة ـتشهد ـالتيـتقدمـذكُرها الشواهد

لهـاأخرى.ـ
فكانتـنفسـالصيغةـتدلـعىـذلك؛ـأنهـإذاـقيل:ـ»آمنتـبكذا«،ـأوجبـذلكـ
إلصاقـاإيانـبذلكـاـكذا؛ـإذـالباءـعندهمـحرُفـإلصاق،ـفاـيكادـهذاـاللفظـيدُلـ

عىـأكثرـمنـالتصديقـبذاتـمنـأضيفـاإيانـباه.ـ
فإذاـقيل:ـ»آمنتـلكذا«،ـأوجبـذلكـإيانًاـغرـملصقـبذلكـالـكذا،ـلكنـواقعًاـ

أجله.ـ
ـاهـواعرفتـبه«،ـوقوهم:ـ»آمنتـه«ـ فكانـقوهم:ـ»آمنتـباه«ـكقوهم:ـ»أثبُت
كقوهمـ»خضعتـه«،ـواخضوعـلهـــعزـاسمهـــمعنىـغرـإثباته،ـفلوـجازـأنـيقال:ـ
ـاسمـ»الصاة«ـ ـإن ـيقال: ـأن ـجاز ـافراقهاـمنـحيثـذكرتــ ـمع ـاآخرــ ـأحدماـهو إن
لصيغتهـموضوعـلطاعته،ـإذـكانتـالصاةـهـطاعًةـله،ـوالصيامـــوكُلـعبادةـــمثلها،ـ
ـالصيامـصاة؛ـأنهـطاعةـمثلها،ـوكُلـواحدـ ـالصاةـصيامًا؛ـأهاـطاعةـمثله،ـأو فتكون

منهاـمستعمًاـحيثـتستعملـالطاعة؛ـإذـكانـكلـواحدـمنهاـطاعة.ـ
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فإذاـمـجزـأنـيقالـذلك؛ـافراقـااسمنـفياـصيغـكلـواحدـمنـاللفظنـلهـ

منـامعنى،ـفكذلكـ»اإيانـباه«ـو»اإيانـه«،ـهذهـمنزلتها.ـ
ويدلـعىـصحةـذلكـأنـاسمـ»اإسام«ـيصلحـمكانـاسمـ»اإيمـان«ـعندـ
وصلهـبالام،ـواـيصلحـمكانهـعندـوصلهـبالباء؛ـإذـقدـجوزـأنـيقال:ـ»آمنتـباه«ـ

و»أسلمتـه«،ـواـجوزـأنـيقال:ـ»أسلمتـباه«ـكاـيقال:ـ»آمنتـباه«.
فثبتـهذاـثبوتًاـظاهرًا:ـأنـ»اإيانـه«ـغرـ»اإيانـباه«،ـوأنـاإيانـباه:ـ
إثباتهـوااعرافـبه،ـفلاـمـيكنـمنـقوهم:ـ»أسلمتـباه«ـهذاـامعنىـمـجزـاستعاله،ـ
وأنـاإيانـه:ـهوـالطواعيةـلهـباتباعـأوامرهـبعدـااعرافـبه؛ـإذـكانـاتباعـاأمرـمعـ
اجحودـاـيتحقق،ـفلاـكانـذلكـإسامًاـللنفسـوتسليمـًاـأمرـاه،ـصّحـأنـيقال:ـ
ـاإثباتـوااعرافـبهـهوـ ـأنـمنـقال:ـ»آمنتـباه«،ـكان ــ ـقلنا ـلِـا ــ ـفبان »أسلمتـه«،
امعنىـامضافـإىـصيغةـاللفظ،ـوأماـماـفيهـمنـمعنىـالطاعة،ـفهوـمنـتأويلـاللفظـ

اـمنـحكمـصيغته.ـ
وأماـمنـقال:ـ»آمنتـه«،ـكانـاإذعامـوالطواعيةـلهـبَقبولـأوامرهـوسائرـماـ
جاءـمنـعنده،ـهوـامعنىـامضافـإىـصيغةـاللفظ،ـفأماـماـفيهـمنـمعنىـاإثباتـلهـ
وااعرافـبه،ـمنـحيثـإنـاتباعـاأمرـوالنهيـاـيكونـإاـمعـااعراف،ـفهوـمنـ

تأويلـاللفظـاـمنـحكمـصيغته،ـواهـأعلم.ـ
ومنـهذاـالوجهـالذيـبيناهـأوجبناـأنـتكونـالطاعاتـكُلهاـفرائُضهاـونوافُلهاـ
إيانًا،ـومـنوجبـأنـتكونـامعايـالواقعةـمنـامؤمننـكفرًا،ـوذلكـأنـالكفرـباهـــأوـ
برسولهـــمقابلـاإيانـبه،ـفإذاـكانـاإيانـباهـأوـبرسوله:ـااعرافـبهـواإثباتـ

له،ـكانـالكفرـبه:ـجحودهـوالنفيـلهـوالتكذيبـبه.ـ
ـالطاعةـ ـإقام ـبه: ـبه،ـوامراد ـاإيان ـبعدـوجود ـإيانـهـولرسوله ـفإها ـاأعال، فأما
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عىـرطـااعرافـامتقدم،ـفكانـالذيـيقابلهـهوـالشقاقـوالعصيانـدونـالكفر،ـفلذلكـ
قلنا:ـإنـتاركـااتباعـــمعـالثباتـعىـالتصديقـــفاسقـوليسـبكافر،ـوكانـهذاـهوـ

الذيـيوجبهـاللساُنـإىـأنـحققـامعاي،ـوينظرـفياـيوجبه،ـواهـأعلم«.ـاهـ))(.
ـامحّققـاحليمي،ـوهوـمنـمتقّدميـاأشاعرة،ـومنـأصحابـ ـاإمام هذاـهوـكام
ـفوائده،ـوعظيمـعوائده.ـ ـلكثِر ـفيهـمنـطوٍل، ـأنقلهـعىـما ـأن ـأردُت الوجوهـيـامذهب،

ـالنحل:ـ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  قالـاهـتعاىـيـسورة
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

گ گ﴾ـ]06)[.
وأما اإيان رعًاـفهو:ـالتصديقـواإقرار،ـهذاـبناءـعىـمذهبـاأحناف.ـ

ـالتوحيد«ـاخافـيـالتلفظـباإيان،ـهلـهوـرطـلصحةـ ذكرـصاحبـ»جوهرة
اإيانـأمـشطرـمنه؟ـقالـاأحناف:ـهوـشطرـمنه،ـبحيثـإذاـانعدمـالشطُرـانعدمـالكُل،ـ
فهوـجزءـمنه،ـبحيثـإذاـآمنـشخٌصـبقلبهـومـينطـقـبلسانهـيكونـكافرًا،ـهذاـعندـ

اأحنافـوعندـبعضـاأشاعرة.ـ
بعضـاأحنافـومهورـاأشـاعرةـقالوا:ـإنـالتلُفـظـباللسانـشـرٌطـإجراءـ

اأحكامـالرعيةـعىـاإنسان،ـورباـيتلّفظـاإنسان،ـواـيكونـيـاحقيقةـمسلًا.
كلـمنـاإقرارـــأي:ـالنطقـبالشهادتنـأوـباـهوـيـحكمهاـــومنـالتصديقـ
باجنان،ـركنـعىـمذهبـاإمامـالطحاويـواإمامـأيـحنيفةـالنعانـريـاهـعنها.ـ
ـماـعلمـبالرورةـ ـ»قبولـالقلبـوإذعانه ـكاـقالـالغنيميــ: ـبالتصديقــ وامقصود
ـكالوحدانيةـ ـالعامةـمنـغرـافتقارـإىـنظرـواستدال، أنهـمنـدينـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـبحيثـتعلمه
والنـبوةـوالبعثـواجزاءـووجوبـالصاةـوالزكاةـوحرمةـاخمرـونحوها،ـويكفيـ

))(ـ»امنهاجـيـشعبـاإيان«ـ)):ـ9)(ـوماـبعدها.
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ـالتفصيلـ ـبامائكةـوالكتبـوالرسل،ـويشتـرط اإمالـفياـياحظـإمااً؛ـكاإيمـان
فياـياحظـتفصيًاـكجريلـوميكائيلـوموسىـوعيسىـوالتوراةـواإنجيل،ـحتىـإنـ

منـمـيصّدقـبواحدـمنهاـكافر.ـ
واعلمـأنـكاـمنهاـــأي:ـاإقرارـوالتصديقـــركن،ـإاـأنـالتصديقـاـحتملـ

السقوطـأصًا،ـواإقرارـقدـحتملهـكاـيـحالةـاإكراهـوالعجز«))(.
وروىـاإمامـالبخاريـيـ»صحيحه«:ـعنـأيـهريرةـقال:ـكانـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـبارزًاـ
يومًاـللناس،ـفأتاهـجريل،ـفقال:ـماـاإيان؟ـقال:ـ»أنـتؤمنـباه،ـومائكـته،ـوبلقائه،ـ
ورسله،ـوتؤمنـبالبعث«،ـقال:ـماـاإسام؟ـقال:ـ»اإسام:ـأنـتعبدـاهـواـتركـبه،ـ
ـاإحسان؟ـقالـ»أنـ ـامفروضة،ـوتصومـرمضان«،ـقال:ـما ـالزكاة ـالصاة،ـوتؤدي وتقيم
تعبدـاهـكأنكـتراه،ـفإنـمـتكنـتراهـفإنهـيراك«،ـقال:ـمتىـالساعة؟ـقال:ـ»ماـامسؤولـ
عنهاـبأعلمـمنـالسائـل،ـوسأخركـعنـأراطها:ـإذاـولدتـاأَمـُةـرَها،ـوإذاـتطاولـ

البنيان،ـيـمسـاـيعلمهنـإاـاه«،ـثمـتاـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ﴿ائ ەئ  الُبهمـيـ رعاُةـاإبلـ
ەئ وئ وئ﴾ـ]لقان:ـ34[ـاآيةـثمـأدبر،ـفقال:ـ»ُرُدوه«ـفلمـيرواـشيئًا،ـفقال:ـ»هذاـ

جريل،ـجاءـيعّلمـالناَسـدينَهم«.ـقالـأبوـعبدـاه:ـجعلـذلكـكَلهـمنـاإيان)2(.
وأخرجـالبخاري:ـعنـممدـبنـجبر:ـعنـأبيهـقال:ـسمعتـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيقرأـيـ

امغربـبالطور،ـوذلكـأولـماـوقرـاإيانـيـقلبي)3(.
قالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:ـ»واإيانـــلغةــ:ـالتصديق،ـورعًا:ـتصديُقـ

الرسولـفياـجاءـبهـعنـربه.

))(ـ»رحـالغنيميـعىـالطحاوية«ـص98.
)2(ـكتابـاإيان،ـبابـسؤالـجريلـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـعنـاإيانـواإسامـواإحسانـوعلمـالساعة،ـ

.)50(
)3(ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـامغازي،ـبابـشهودـامائكةـبدرًا،ـ)3798(.
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وهذاـالقدرـمتفقـعليه،ـثمـوقعـااختافـهلـيشرطـمعـذلكـمزيدـأمرـمنـ
جهةـإبداءـهذاـالتصديقـباللسانـامعِرـعاـيـالقلبـــإذـالتصديقـمنـأفعالـالقلوبـــ
أوـمنـجهةـالعملـباـصّدقـبهـمنـذلك؛ـكفعلـاماموراتـوتركـامنتهيات؟ـكاـسيأيـ

ذكُرهـإنـشاءـاهـتعاى.
واإيانـــفيمـاـقيلـــمشتـقـمنـ»اأمن«،ـوفيهـنظر؛ـلتباُينـمدلويـ»اأمن«ـ
و»التـصديق«،ـإاـإنـلوحظـفيهـمعنىـمازي،ـفيقال:ـ»أمنه«:ـإذاـصدقه،ـأي:ـأمنـهـ

التكذيب«))(.
ـالتصديقـبالقلب،ـ ـاماتريدي: ـالشيخـأبوـمنصور ـالبابريـيـ»رحه«:ـ»قال قال
ولكنـلـاـكانـماـيـالقلبـأمرًاـباطنًاـاـيمكنـالوقوُفـعليه،ـجعلـالشارعـاإقراَرـ
ـالدنيا،ـحتىـلوـصّدقـبقلبهـومـيقّرـبلسانهـيكونـ ـاأحكامـي دلياًـعليهـورطًاـإجراء
ـلعدمـ ـالدنيا ـبتصديقه،ـاـيـأحكام ـفيعلم ـباـيـالقلوب، ـتعاىـعالـٌم ـاه؛ـأنه مؤمنًاـعند
اإقرارـالذيـيدُلـعليهـيـحّقنا،ـونحنـنحكمـبالظواهر،ـواهـيتوىـالسـرائر،ـوهذاـ

القولـمروٌيـعنـأيـحنيفةـيـ»العامـوامتعلم«)2(.
وهذاـالقولـــيـاحقيقةـــهوـعنـقولـاأشاعرة،ـالذينـّرحواـبأنـاإقرارـهوـ
ـلفظيًاـبنـاأشاعرةـ ـبناًءـعىـذلكـاخافــ رطـإجراءـاأحكامـيـالدنيا،ـوقدـيكونــ
واماتريدية،ـوذلكـإذاـقلنا:ـإنـاماتريديةـيبنونـقوهمـباعتبارـأحكامـالدنيا،ـواأشاعرةـ

ينظرونـيـقوهمـإىـمطَلقـاإيانـوحقيقته،ـأي:ـباـهوـعندـاهـتعاىـويـنفسه.
والتحقيقـــكاـقررهـاإمامـاحليميــ:ـأّنـاأعالـإناـتدخلـيـاإيانـــالذيـ
ـالذيـهوـبمعنىـالتصديقـواإذعانـالقلبي. ـــاـيـاإيان؛ هوـبمعنىـالتسليمـواانقياد

))(ـ»فتحـالباري«ـ)):ـ46(.
)2(ـ»رحـالبابري«ـص07).
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وبناءـعىـذلكـُيمكنـحُلـكثرـمنـاخافـيـهذهـامسألة،ـوهذاـالقولـمؤَيٌدـ
باـنقلناهـعنـاحليمي،ـوبقولـاهـتعاى:ـ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ـ
]يونس:ـ9[،ـوقولهـتعاى:ـ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ـ]البقرة:ـ3[،ـوبقولهـتعاى:ـ
﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ـ]التوبة:ـ8)[.ـ
فعطفـالصاةـــالتيـهيـمنـملةـاأعالـــعىـاإيان،ـوالعطفـيقتيـالتغايـر،ـ
وهذاـالتغايُرـهوـالتغايرـيـمعنىـاإيانـامختلفـنوعًاـماـبنـالصاةـواإيانـباه،ـ

فمبنىـالصاةـعىـاانقياد،ـومبنىـاإيانـباهـتعاىـعىـالتصديقـواإذعان.ـ
ـفرطـ ـتعاى:ـ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴾ـ]طه:ـ2))[، وتأملـيـقوله
العملـللصاحاتـباإيان،ـوالرُطـغرـامروط؛ـكاـهوـمعلوم،ـوالدليلـاأوضحـ
عىـذلكـهوـحديثـجريلـعليهـالسام؛ـحنـسألـالنبَيـماـاإسام؟ـوماـاإيان؟ـ

فأخرهـبأنـحقيقةـكلـواحٍدـغرـاآخر.ـ
العملـ يشملـ ماـ عىـ »اإيان«ـ اسمـ إطاقـ جوزـ فقدـ اللغةـ حيثـ منـ وأماـ
ـيعتمدـ ـأيضًا،ـوهذا ـيشملها ـإطاقـاسمـ»اإسام«ـعىـما ـتقرر،ـوجوز والتصديق؛ـكا
عىـماـإذاـكاناـمذكورينـمعًاـيـالنص،ـأوـكلـواحدـمذكورًاـوحده،ـفإنـاجتمعاـيـ
الذكرـتغاَيـَرـمعناما،ـوإنـاستقّلـكلـواحدـمنهاـيـالذكر،ـفقدـجوزـأنـيشتملـيـ

إطاقهـعىـمعنىـاآخر،ـواهـأعلم.ـ
ومنـذلكـماـرواهـالبخاري:ـعنـابنـعباسـقال:إنـوفدـعبدـالقيسـلـّاـأَتُواـ
النبَيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»منـالقوم؟«ـــأوـ»منـالوفد؟«ـــقالوا:ـربيعة،ـقال:ـ»مرحبًاـبالقوم«ـ
ــأوـ»بالوفد«ـــ»غرـخزاياـواـندامى«،ـفقالوا:ـياـرسولـاه،ـإناـاـنستطيعـأنـنأتيكـ
إاـيـشهرـاحرام،ـوبينناـوبينكـهذاـاحّيـمنـكّفارـمر،ـفُمرناـبأمٍرـفصٍلـُنخرـبهـمنـ
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ـأمرهمـ ـبأربع،ـوهاهمـعنـأربع، ـفأَمَرهم ـاجنة،ـوسألوهـعنـاأربة، وراءنا،ـوندخلـبه
باإيانـباهـوحَده،ـقالـ»أتدرونـماـاإيانـباهـوحده؟«،ـقالوا:ـاهـورسولهـأعلم،ـ
قال:ـ»شـهادةـأنـاـإلهـإاـاهـوأنـممدًاـرسولـاه،ـوإقامـالصاة،ـوإيتـاءـالزكاة،ـ
ـأربع:ـعنـاحنتم،ـوالدباء،ـ ـامغنمـاخمس«،ـوهاهمـعن ـتعطواـمن وصيامـرمضان،ـوأن
ـامقر.ـوقال:ـ»احفظوهنـوأخِرواـهّنـمنـوراءكم«))(. والنقر،ـوامزفت،ـورباـقال:
ـوالزكاة،ـويـبعضـالروايات)2(ـ فأدخلـيـاإيانـبعَضـأركانـاإسامـكالصاة

عّرـعنـذلكـباإسام.ـ
وقدـُرويـعنـبعضـامتقدمنـوامتأخرين:ـأهمـُيدرجونـالعملـيـاإيان،ـفإنـ
قصدواـأنـالعملـركٌن،ـومنـمـيقمـبهـأوـبجزئهـكَفَر،ـفمذهبهمـباطلـقطعًا،ـوهوـعائٌدـ
إىـمذهبـاخوارج،ـوإنـقصدواـأنـالعملـيندرجـيـاإيمـان؛ـبوجِهـأنهـمنبٍنـعىـ

))(ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـالغيان،ـبابـأداءـاخمسـمنـاإيان،ـ)53(.ـوكتابـالعلم،ـ
بابـحريضـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـوفدـعبدـالقيسـعىـانـحفظواـاإيانـوالعلمـويرواـمنـوراءهم،ـ
)87(.ـكتابـالتمني،ـبابـوصاةـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـوفودـالعربـأنـيبلغواـمنـوراءهم،ـ)6838(.

)2(ـومنـهذهـالروايات:ـماـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـابنـعمرـريـاهـعنها،ـ
كـتابـاإيمـان،ـبابـاإيمـانـوقولـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»بنيـاإسامـعىـمس«،ـ)8(.ـومسـلمـيـ
»صحيحه«،ـكتابـالغيان،ـبابـقولـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»بنيـاإسامـعىـمس«،ـ)6)(.ـولفظـه:ـ
»بنيـاإسامـعىـمسة،ـعىـأنـيوحدـاه،ـوإقامـالصاة،ـوإيتاءـالزكاة،ـوصيامـرمضان،ـ

واحج«،ـفقالـرجل:ـاحج،ـوصيامـرمضان،ـقال:ـا،ـصيامـرمضان،ـواحج«.ـ
وماـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـكتابـاإيان،ـبابـ ـ
سؤالـجريلـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـعنـالغيمـانـواإسامـواإحسـانـوعلمـالساعة،ـ)50(،ـولفـظه:ـ
)...ـقالـماـاإسام:ــقال:ـاإسامـأنـتعبدـاهـواـتركـبهـوتـقيمـالصاةـوتؤديـالزكاةـ
امفروضةـوتصومـرمضان...(.ـومسلمـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـعمرـريـاهـعنه،ـكتابـ

اإيان،ـ)8(.
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التصديق؛ـكاـيقولـاأشاعرةـفاـخاف،ـوإنـقصدواـأنهـمندرجـيـنوٍعـمنـاإيانـ

ــعىـالتحقيقـالذيـقّررهـاحليميـــفاـإشكال.ـ
فعبارهمـاـبَدـأنـترجعـإىـأحدـهذهـامعاي،ـوبناًءـعليه،ـفاـجوزـعُدهاـمذهبًاـ

مستقّا،ـُيوضعـيـمقابلـتلكـاأقوالـاحتالهـإياها.ـ
ـالعملـمندرجـ ـبأن ـبأحدـتلكـالرواياتـلتأييدـقولـمنـقال ـااحتجاُج واـجوز
يـاإيانـمطلقًا؛ـأنـااختافـإناـهوـيـكيفيةـااندراج،ـهلـهوـكانضامـركنـإىـ

ركن،ـأوـأصلـإىـفرع،ـأوـواجبـعىـرط.ـ
قالـابنـحجرـيـ»فـتحـالباري«:ـ»والكامـهناـيـمقامن:ـأحدما:ـكونهـقواًـ

وعمًا،ـوالثاي:ـكونهـيزيدـوينقص.
فأماـالقول:ـفامرادـبهـالنطقـبالشهادتن،ـوأماـالعمل:ـفامرادـبهـماـهوـأعُمـمنـ

عملـالقلبـواجوارحـليدخلـااعتقادـوالعبادات.
ـاهـ ـإناـهوـبالنظرـإىـماـعند ـومنـنفاهــ ومرادـمنـأدخلـذلكـيـتعريفـاإيانــ

تعاى.
فالسلفـقالوا:ـهوـاعتـقادـبالقلب،ـونطقـباللسان،ـوعملـباأركان،ـوأرادواـ
ـبالزيادةـوالنقص؛ـكاـسيأي. ـالقول ـنشأـهم ـأنـاأعالـرطـيـكاله،ـومنـهنا بذلك:

وامرجئةـقالوا:ـهوـاعتقادـونطقـفقط.
والكراميةـقالوا:ـهوـنطٌقـفقط.

وامعتزلةـقالوا:ـهوـالعملـوالنطقـوااعتقاد.
والفارقـبينهمـوبنـالسلف:ـأهمـجعلواـاأعمـالـرطًاـيـصحته،ـوالسلفـ

جعلوهاـرطًاـيـكاله.
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ـإىـماـعندنا،ـفاإيان:ـ ـبالنظر ـأما ـاهـتعاى، ـإىـماـعند ـبالنظر ـكاـقلناــ وهذاـكُلهــ
هوـاإقرارـفقط،ـفمنـأقّرـُأجريتـعليهـاأحكامـيـالدنيا،ـومـحكمـعليهـبكفرـإاـإنـ

اقرنـبهـفعٌلـيدُلـعىـكفره؛ـكالسجودـللصنم.
فإنـكانـالفعُلـاـيدلـعىـالكفر؛ـكالفسق،ـفمنـأطلقـعليهـاإيان؛ـفبالنظرـإىـ
إقراره،ـومنـنفىـعنهـاإيان؛ـفبالنظرـإىـكاله،ـومنـأطلقـعليهـالكفر؛ـفبالنظرـإىـأنهـ

فَعَلـفْعَلـالكافر،ـومنـنفاهـعنه؛ـفبالنظرـإىـحقيقته.
وأثبتتـامعتزلةـالواسطةـفقالوا:ـالفاسقـاـمؤمنـواـكافر«))(.

وسوفـننقلـماـقالهـابنـحجرـيـامقامـالثايـقريبًا.ـ
ـأنزلـمنـ ـالطحاوي:ـ»وميعـماـصح...«ـمعطوٌفـعىـقوله:ـ»وأنـميعـما وقول
القرآن...«،ـفيصرـحاصلـامعنى:ـأنـامؤمنـجبـعليهـالتصديقـوالعلمـبأنـالقرآنـ
وماـصحـمنـالسنةـحق،ـأي:ـثابٌتـأنهـمنـالدين،ـفاـجوزـإنكاُرهـواـالتاعبـفيه،ـ

واـالرُدد.ـ
ـمهدـلقاعدةـعظيمةـمنـقواعدـالتعاملـمعـالنصوصـجبـعىـامسلمـ ـالعبارة هذه

اإيانـوالعملـها.
تنبيه:ـ

وقدـنسبـلإمامـأيـحنيفةـالنعمـانـأنهـمنـامرجئة،ـوامرجئةـتقولـكاـأسلفناـ
أنهـكاـاـينفعـمعـالكفرـمعصية،ـفكذلكـاـيرـمعـاإسامـذنب،ـوهذاـمعناهـأهمـ
ـأبوـحنيفةـفاـيقولـ ـالكبرةـولوـماتـمرًاـعليها!ـوأما ـالعذابـمطلقًاـعنـفاعل ينفون
بذلك،ـغايةـاأمرـأنهـيرجئـاحكمـعىـفاعلـالكبرةـبأنهـسيعذبـيـالنارـهـتعاى،ـ

))(ـ»فتحـالباري«ـ)):ـ46(.
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ـالكبرةـمستحقـللعذابـ ـبأنـفاعل ـالسنة،ـمعـقوله ـالعفوـعنه،ـوهوـمذهبـأهل جواز

بمقتىـماـجاءـيـالريعة.ـ
ـامرجئةـهيـالتيـأرجتـالكبارـ ـ»وقالتـامعتزلة ـاماتريدي: ـأبوـمنصور قالـاإمام

مـتنزلـأهلهاـنارًاـواـجنة.ـ
ـالذيـقالوهـحقـيـلزومـإرجاءـتلكـاأعالـلكنـامروّيـ ـهذا قالـالشيخـرمهـاه:
بالذمـليسواـهمـإنـثبتـخرـالذمـوهذاـهوـاحقـوعنـمثـلهـسألـأبوـحنيفةـرمهـاهـ

ممـأخذتـاإرجاءـفقالـمنـفعلـامائكةـحيثـقيلـهم:ـ﴿ ڃ چ چ 
چ چ ڇ﴾ـ]البقرة:ـ)3[ـإنهـماـسئلواـعنـأمرـمـيكنـهمـبهـعلمـفوضواـاأمرـ
يـذلكـإىـاهـوكذلكـاحقـيـأصحابـالكبائـر،ـإذـمعهمـخراتـالواحدةـمنهاـلوـ
قوبلتـميعـماـدونـالركـمنـالرورـمحتهاـوأبطلتها،ـفاـحتملـأنـحرمـصاحبهاـ
ويلدـيـالنار،ـلكنـيرجىـأمرهـإىـاهـفإنـشـاءـعفاـعنه،ـإذاـهوـمـحرمهـعندـفعلهـ
معرفتهـومعاداةـأعدائهـلهـوتعظيمـأوليائهـفعندـشدةـحاجتهـإىـعفوهـوإحسانهـيرجوـ
ـبسيئـتهـ ـإذـقال:ـ﴿ے ے ۓ﴾ـ]الروج:ـ4)[ـوإنـشاءـقابل ـاموفق، أنـاـحرمهـواه

ماـأكرمهـبهـمنـاحسناتـفجعلهنـكفاراتـهاـكمـاـقالـتعاى:ـ﴿ۓ ڭ ڭ 
ڭ﴾ـ]هود:ـ4))[ـوقالـيـغرـموضع:ـ﴿ڳ ڳ ڱ﴾ـ]النساء:ـ)3[ـ

وقدـذكرـاأنواعـالتيـوعدـهاـالتكفرـواـقوةـإاـباه،ـوذلكـكقوله:ـ﴿ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ـ]اأحقاف:ـ6)[ـوقوله:ـ﴿ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ پ پ﴾ـ]العنكبوت:ـ7[ـونحوـذلكـواهـأعلم.ـ
ـبقوله:ـ﴿ڎ  ـأيضًا وإنـشاءـجزاهـقدرـعملهـوماـكانـمنهـمنـاحسناتـفقدرها
ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ـ]الزلزلة:ـ7[ـوغرـذلكـمنـاآياتـالتيـفيهاـذكرـ
جزاءـاخرـوالرـوذلكـوصفـالعدلـيـامؤاخذةـوإنـكانـهوـفيمـاـأعطىـالثوابـ

مفضًاـوباهـالتوفيق.ـ
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وهذاـالنوعـمنـاإرجاءـحق،ـلزمـالقولـبه))(«.ـاهـ.ـ

ومنـوصفـاإمامـأباـحنيفةـمنـامرجئةـاإمامـاأشعريـيـمقااتـاإسامين،ـ
ولكنهـجعلهـمتميزًاـيـالقولـعنـامرجئةـامعروفن،ـقال:ـ

»والفرقةـالتاسعةـمنـامرجئةـأبوـحنيفةـوأصحابه،ـيزعمونـأنـاإيان:ـامعرفةـ
باهـواإقـرارـباهـوامعرفـةـبالرسولـواإقرارـبمـاـجاءـمنـعندـاهـيـاجملةـدونـ

التفسر)2(«.ـاهـ.ـ
ـأنـصاحبـالكبرةـ ـاشتهرـمنـمذهبـامعتزلة ـالتفتازاي:ـ»قد ـالسعد ـاإمام وقال
بدونـالتـوبةـخلدـيـالنار،ـوإنـعاشـعىـاإيانـوالطاعةـمئةـسنة،ـومـيفرقواـبنـأنـ
تكونـالكبرةـواحدةـأوـكثرةـواقعةـقبلـالطاعاتـأوـبعدهاـأوـبيـنها،ـوجعلواـعدمـ
القطعـبالعقابـوتفويضـاأمر،ـإىـأنـاهـتعاىـيغفرـإنـشاءـويعذبـإنـشاءـعىـماـ
هوـمذهبـأهلـاحقـإرجاء،ـبمعنىـأنهـتأخرـلأمرـوعدمـجزمـبالعقابـأوـالثواب،ـ
وهذاـااعتبارـجعلـأبوـحنيفةـمنـامرجئة،ـوقدـقيلـلهـمنـأينـأخذتـاإرجاءـفقالـ

منـامائكةـعليهمـالسام:ـ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ـ]البقرة:ـ32[.ـ
وإناـامرجئةـاخالصةـالباطلةـهم:ـالذينـحكمونـبأنـصاحبـالكبرةـاـيعذبـ
ـتفريط،ـكاـأنـقولـالوعيديةـإفراط،ـوالتفويضـ أصًا،ـوإناـالعذابـوالنارـللكفار،ـوهذا

إىـاهـتعاىـوسطـبينهاـكالكسبـبنـاجرـوالقدر)3(«.ـاهـ.

))(ـ»التوحيد«،ـأبوـمنصورـاماتريديـن:ـ333،ـص382،ـدارـاجامعاتـامريةـــاإسكندرية،ـ
ت:ـد.ـفتحـاهـخليف.

)2(ـ»مقااتـاإسامينـواختافـامصلن«،ـعيـبنـإساعيلـاأشعريـأبوـاحسنـت:ـ324،ـ
)):ـ38)(،ـدارـإحياءـالراثـالعريـــبروت،ـط3،ـت:ـهلموتـرير.

)3(ـ»شرحـالمقاصدـفيـعلمـالكام«،ـسعدـالدينـمسعودـبنـعمرـبنـعبدـاللهـالتفتازانيـت:ـ
)79هـــ)2:ـ238(،ـدارـالمعارفـالنعمانيةـــباكستانـــ)40)هــــ)98)م،ـط).
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فيعلمـمنـذلكـأنـوصفـأيـحنيفةـباإرجاءـعىـسبيلـالذمـلـاـعلمـمنـأنـ
امرجئةـمذمومون،ـأمرـاـيصحـمسلمـالتلبسـبه،ـوقدـعلمـأنـمذهبـأيـحنيفةـليسـ
موافقـمذهبهم،ـوهوـمضـافراءـعىـهذاـاإمام.ـوعلمـباـنقلناهـالفرقـبنـمذهبـ
ـالفقهاءـامنسوبـأيـحنيفة،ـوهوـيـاحقيقةـمذهبـأهلـ اإرجاءـوماـيقالـإنهـإرجاء

السنةـقاطبةـاـالفقهاءـمنهمـخصوصًا.
قال الطحاوي: )واإيان واحد، وأهله ي أصله سواء، والتفاضل بينهم بالتقوى 

وخالفة اهوى ومازمة اأوى(
التفاضلـبنـالناسـيكونـبحسبـاابتعادـعنـالنواهيـوفعلـاأوامر،ـواهوىـ
هوـالرغبةـوالشهوة،ـفإذاـكانتـالرغبةـخالفةـللشـريعةـفيجبـخالفتها،ـوإذاـكانتـ

موافقةـفهيـَشْهٌدـعىـَوْرٍد.
اإيانـيـهذهـامسألةـيرادـبه:ـماـبهـدخلـالعبدـيـالدين،ـفهوـداٌلـعىـفعلـفعلهـ
اإنسانـبإرادته،ـوهذاـالفعلـإماـأنـيكونـالتصديقـواإذعانـفقط،ـأوـهوـمعـاإقرار؛ـ
عىـالتحقيقـعندـأهلـالسنةـعىـالقولنـامشارـإليهاـسابقًا،ـأوـمعـاأعالـعىـخرجهـ

كاـسبق.ـ
وبنـاًءـعىـذلك؛ـفامقصودـبأصلـاإيانـالواردـيـكامـالطحاويـ»وأهلهـيـ
أصلهـسواء«،ـاـبدـأنـيكونـامؤَمنـبه،ـفهذاـهوـاأصلـيـاإيان؛ـإنـقلناـبأنـمعناهـماـ
ـامّصّدُقـ ـفهو ـاإيانـوالتصديق، ـتعلقـبه ـما ـبامؤمنـبه:ـهوـأركانه،ـوهو: ُذِكـَر،ـوامقصود
ـاأمورـاـجوزـ ـاآخر،ـوالقدر،ـفهذه ـاه،ـوامائكة،ـوالنبيون،ـوالكتب،ـواليوم به،ـأي:
ااختـافـفيهاـبنـالناس،ـأي:ـاـجوزـأنـيقولـواحد:ـإننيـأومنـباهـومائكـته،ـ
واـأومنـبالباقي،ـفهذاـغرـمؤمنـمطلقًا،ـفالناسـميعًاـيستوونـيـأصلـاإيانـهذاـ
امعنى،ـواـتفاُضلـبينهم،ـبمعنى:ـأنـاـأحدـمنهمـيزيدـعىـاآخرـيـيء،ـواـجوزـ

اإنقاصـمنـهذهـاأركانـامذكورة.ـ
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قالـالبابري:ـ»وإىـهذاـأشارـأبوـحنيفةـرمهـاهـيـكتابـ»العامـوامتعلم«ـحيثـ
ـاهـتعاىـوربوبيته،ـوماـجاءـمنـعنده،ـ ـبوحدانية ـآَمـنّا ـامائكة؛ـأنا ـإيان قال:إيانناـمثل
ـإياهم،ـ ـإيانناـمثل ـفمنـهاهنا ـاأنبياءـوالرسل، ـامائكة،ـوصدقتـبه ـأقّرتـبه بمثلـما
وهمـبعدـذلكـعليناـفضائُلـيـالثوابـعىـاإيان،ـوميعـالعباداتـوهوـزائـٌدـعىـ
أصولـاإيان؛ـأنـاهـتعاىـــكاـفضلهمـبالنبوةـعىـالناســـكذلكـفضلـعبادهمـ

وثواهم،ـوهمـُأمناءـالرمن،ـاـُيدانيهمـأحٌدـمنـالناسـيـعبادهمـوخوفهم.ـ
ـيدُلـعىـأنـأصلـاإيانـاـيزيدـواـينقص؛ـأنـأصله:ـهوـالتصديقـبجميعـ وهذا

ماـجبـاإيانـبه،ـوذلكـاـحتملـالزيادةـوالنقصان«.ـاهـ))(.
وقدـحتملـقولهـمعنًىـآخر،ـوهو:ـأنـالتصديقـإماـأنـيقبلـالشّدةـوالضعف،ـ
ـاإيانـمتعينًاـبامعنىـ والزيادةـوالنقصانـأوـاـيقبلها،ـفإنـمـيقبلها،ـكانـمراُدهـبأصل
الذيـذكرناه،ـوأماـإنـقبلها،ـفإنهـحتملـمعنًىـآخر،ـوهوـأقُلـقْدٍرـمنـاإيانـاـُيقبلـ

إاـبه.ـ
وهذاـالقولـمبنٌيـعىـأّنـاإيانـمنـبابـالكيفياتـالنفسانيةـالتيـتقبلـالشّدةـ

والضعف،ـواأولـمبنٌيـعىـأنهـمردـتعُلقـباـيـاخارج،ـفإماـأوـيوجد،ـأوـا.ـ
فعىـالقولـبأنهـمنـبابـالكيفيات،ـيكونـمبنيًاـعىـهذاـالتعّلق،ـوهذاـالتعُلقـ
اـبدـمنـحصوله،ـولكنـاإيمـانـ)الكيفيةـالنفسية(ـبعدـذلكـيزدادـوينقصـبحسبـ
ماـجدهـالواحدـمنـنفسهـمنـمبةـورهبةـوخوفـواطمئنان،ـوغرـذلكـمنـأحوال،ـ

فهذهـكلهاـأوصافـللكيفياتـالنفسية،ـوهيـهيئاٌتـحصلـهاـالزيادةـوالنقصان.ـ
ـالناسـشدةـ ـبأصلـاإيان،ـوبعدـذلكـيتفاوتـفيه ـامراد ـيكونـهو فأقُلـقْدٍرـمنها

وضعفًا،ـوماـنقلهـالبابريـعنـأيـحنيفةـحتملـهذاـامعنىـباـريب.ـ

))(ـ»رحـالبابري«ـص0)).
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بلـإنـهذاـماـرحـبهـاإمامـأبوـحنيفةـيـ»الفقهـاأكر«ـحيثـقال:

»وإيانـأهلـاأرضـوالساءـاـيزيدـواـينقصـمنـجهةـامؤَمنـبه،ـويزيدـوينقصـ
منـجهةـاليقنـوالتصديق،ـوامؤمنونـمستوونـيـاإيانـوالتوحيدـمتـفاضلونـيـ

اأعال«.ـاهـ.
وامقصودـبقولهـ»اليقن«ـهنا:ـهوـالذيـعّرناـعنهـبأصلـالتعلقـواارتباط.ـقالـ

اماـعيـالقاريـيـ»رحه«ـعىـ»الفقهـاأكر«:
ـالتصديق،ـ ـأصل ـالزيادةـوالنقصانـمنـحيثية ـاإيانـاـيقبل ـالرازي: ـاإمام »قال
ـبقوله:ـ ـإليهـسبحانه ـأشار ـالدين؛ـكا ـاليقن،ـفإنـمراتبـأهلهاـختلفةـيـكال اـمنـجهة

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٿ﴾ـ]البقرة:ـ260[،ـفإنـمرتبةـعنـاليقن،ـفوقـمرتبةـعلمـاليقن،ـكذاـوردـ»ليسـ
ـازددتـيقينًا«ـيعني:ـأصلـاليقن؛ـ ـ»لوـكشفـالغطاءـما اخرـكامعاينة«،ـوإنـقالـبعضهم:
ـالرؤية؛ـكاـهوـمشاهدـ ـاليقنـعند ـينايـزيادة ـاليقنـيـذلكـاحن،ـوهوـا مطابقةـعلم

لِـمنـلهـعلٌمـبالكعبةـيـالغيبة،ـثمـحصلـلهـامشاهدةـيـعامـاحرة.ـ
وعىـهذاـفالـمرادـبالزيادةـوالنقصان:ـالقوةـوالضعف،ـفإنـالتصديقـبطلوعـ
ـامؤمنـ ـالتصديقـبحدوثـالعام،ـوإنـكاناـمتساوَينـيـأصلـتصديق الشمسـأقوىـمن
به،ـونحنـنعلمـقطعًاـأنـإيانـآحادـاأمةـليسـكإيانـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـواـكإيانـأيـبكرـ
ـإيانـأيـبكرـ ـالتحقيق،ـوهذاـمعنىـماـورد:ـ»لوـوزن ـباعتبارـهذا الصديقـريـاهـعنه،
الصديقـبإيانـميعـامؤمننـلرجحـإيانه«،ـيعنيـلرجحانـإيقانه،ـووقارـجنانه،ـوثباتـ
ـالعصيان،ـوعكسهـ ـثمراتـاإيان،ـمنـزياداتـوقلة إتقانه،ـوحقيقـعرفانه،ـاـمنـجهة
اإيقان،ـ بنعتـ منهاـ كلـ حقـ يـ اإيان،ـ وصفـ أصلـ بقاءـ معـ النقصان،ـ مرتبةـ يـ

ـبنـأربابـالعرفان.ـ فاخافـلفظٌي
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ومنـهناـقالـاإمامـممدـرمهـاهـعىـماـذكرهـيـ»اخاصة«ـعنـه:ـأكرهـأنـ
يقول:ـإيايـكإيانـجرائيلـعليهـالسام،ـولكنـيقول:ـآمنُتـباـآمنـبهـجرائيلـعليهـ

السام.ـانتهى.ـ
وذلكـأنـاأولـُيوهمـأنـإيانهـكإيانـجرائلـعليهـالسامـمنـميعـالوجوه،ـ

وليسـاأمرـكذلك؛ـلِـاـهوـالفرقـالبّنـبينهاـهنالك.ـ
قالـاإمامـاأعظمـرمهـاهـيـكـتابهـ»الوصية«:ـثمـاإيانـاـيزيدـواـينقص؛ـ
أنهـاـُيتصّورـزيادةـاإيانـإاـبنقصانـالكفر،ـواـيتصورـنقصانـاإيانـإاـبزيادةـ
الكفر،ـفكيفـجوزـأنـيكونـالشخصـالواحدـيـحالةـواحدةـمؤمنًاـوكافرًا،ـوامؤمنـ
مؤمنـحقًا،ـوليسـيـإيانـامؤمنـشك،ـكاـأنهـليسـيـكفرـالكافرـشك؛ـلقولهـتعاى:ـ
﴿ڇ ڇ ڍ ڍ﴾ـ]اأنفال:ـ40[،ـأي:ـيـموضعـ﴿ڈ ڈ ژ ژ﴾ـ
مؤمنونـحقًا،ـ كلهمـ أمةـممدـملسو هيلع هللا ىلصـ منـ والعاصونـ آخر،ـ أي:ـيـملـ ]النساء:ـ)5)[،ـ

وليسواـبكافرين،ـأي:ـحقًا«.ـاهـ))(.
ـينايـاإيان؛ـكاـ ـالعصيانـا ـأن ـإى ـالكامــ ـهذا ـاهــ ـاأعظمـرمه ـاإمام فأشار
هوـمذهبـأهلـالسنةـواجاعة،ـخافًاـللخوارجـوامعتزلة؛ـفإهاـعندهمـاـجتمعان،ـ
ـامؤمنـكامحال،ـ ـبالكليةـمن ـامعصية ـنفي ـالكال؛ـفإن ـاحالـعىـمقام ونحنـنحملـهذا

وأماـنحوـقولهـتعاى:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ـبزيادةـ ـاإيان ـامراد:ـزيادة ـبأن ـأوـمؤٌول ـإيقانًا، ـفمعناه: ڄ ڄ ڄ﴾ـ]اأنفال:ـ2[

امؤَمنـبه،ـأي:ـالقرآن.ـ
وأماـقولهـملسو هيلع هللا ىلصـماـسئلـأنـاإيانـيزيدـوينقص:ـ»نعمـيزيدـحتىـيدخلـصاحبهـ
اجنة،ـوينقصـحتىـيدخلـصاحبهـالنار«،ـفمعناه:ـأنهـيزيدـباعتبارـأعالهـاحسنةـحتىـ

))(ـ»رحـاماـعيـالقاري«ـعىـ»الفقهـاأكر«ـص26).



ـــ977 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
يدخلـصاحبهـاجنةـدخواًـأوليًا،ـوينقصـبارتكابـأعالهـاحسنةـحتىـيدخلـصاحبهـ
النارـأواً،ـثمـيدخلـاجنةـكاـهوـمقتىـمذهبـأهلـالسنةـواجاعة،ـعى أن التصديق 
من الكيفيات النفسية لإنسان، وهي تقبل الزيادة والنقصان؛ باعتبار القوة والضعف 
ي مراتب اإيقان،ـثمـالطاعةـوالعبادةـثمرةـاإيان،ـونتيجةـاإيقان،ـوتنورـالقلبـبنورـ
العرفان،ـبخافـامعصية؛ـفإهاـتسودـالقلب،ـوتضعفـمبةـالرِب،ـورباـجُرهـمداومةـ
العصيان،ـإىـظلمـاتـالكفران،ـفإنـالصغرةـجُرـإىـالكبرة،ـوالكبرةـإىـالكفر،ـ

فنسألـاهـالعافيةـوُحسنـاخامة«.ـاهـ))(.
ـيتعلقـ ـامسألةـوما ـاخافـوالتحقيقـيـهذه هذاـكامهـوحتويـعىـخاصة

ها.ـ
قالـابنـحجرـيـ»فـتحـالباري«ـــبعدـأنـأشارـإىـبطانـمذهبـالكراميةـيـ

قوهمـبأنـاإيانـهوـالقولـفقطــ:
»قولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أناـأعلُمكمـباه«ـظاهٌرـيـأنـالعلمـباهـدرجاٌت،ـوأنـبعضـالناسـ
ـبصفاتهـ ـمنـبعض،ـوأنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـمنهـيـأعىـالدرجات،ـوالعلمـباهـيتناولـما ـأفضُل فيه

وماـبأحكامهـوماـيتعلقـبذلك،ـفهذاـهوـاإيانـحقًا«.ـاهـ)2(.
ـفيها،ـ ـالبعضـباـقاله ـعليه ـعنـأيـحنيفة،ـوشنّع ـامسألةـهيـالتيـاشتهرـنقلها وهذه

واـنراهـيستحّقـالتشنيع،ـإذاـُفهمـعىـوجههـالذيـأرادهـاإمام.ـ
قالـابنـحجرـيـمسألةـزيادةـاإيانـونقصانه:ـ»وأماـامقامـالثاي)3(،ـفذهبـ
قبلـ متىـ امتكلمن،ـوقالوا:ـ أكثرـ وأنكرـذلكـ وينقص،ـ يزيدـ اإيانـ أنـ إىـ السلفـ

ذلكـكانـشّكًا.ـ
))(ـ»فتحـالباري«ـ)):ـ70(.

)2(ـامصدرـالسابق.
)3(ـوهوـزيادةـاإيانـونقصانه.
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قالـالشيخـمييـالدين:ـواأظهرـامختار:ـأنـالتصديقـيزيدـوينقصـبكثرةـالنظرـ
ـالشبهة.ـ ـبحيثـاـيعريه ـإيانـغره؛ ـأقوىـمن ـالصّديق ـإيان ووضوحـاأدلة،ـوهذاـكان
ـيكونـيـبعضـاأحيانـ ـإنه ـيتفاضلـحتى ـأنـماـيـقلبه ـيعلم ـأنـكلـأحد ويؤيده:
التصديقـوامعرفةـ يقينًاـوإخاصًاـوتوُكًاـمنهـيـبعضها،ـوكذلكـيـ اإياُنـأعظمـ

بحسبـظهورـالراهنـوكثرها.
وقدـنقلـممدـبنـنرـامروزيـيـكتابهـ»تعظيمـقدرـالصاة«ـعنـماعةـمنـ
اأئمةـنحوـذلك،ـوماـنقلـعنـالسلفـّرحـبهـعبدـالرزاقـيـ»مصنفه«ـعنـسفيانـ
ـأنس،ـواأوزاعي،ـوابنـجريج،ـومعمر،ـوغرهم،ـوهؤاءـفقهاءـ الثوري،ـومالكـبن

اأمصارـيـعرهم.ـ
ـالقاسمـالالكائيـيـكتابـ»السنة«ـعنـالشافعي،ـوأمدـبنـحنبل،ـ ـأبو ـنقله وكذا

وإسحاقـابنـراهويه،ـوأيـعبيد،ـوغرهمـمنـاأئمة.
ـالعلاءـ ـألفـرجلـمن ـالبخاريـقال:ـلقيتـأكثرـمن ـالصحيحـعن وروىـبسنده

باأمصار،ـفاـرأيتـأحدًاـمنهمـيتلفـيـأنـاإيان:ـقولـوعمل،ـويزيدـوينقص.
وأطنبـابنـأيـحاتمـوالالكائيـيـنـقلـذلكـباأسانيدـعنـمعـكثيـرـمنـ
الصحابةـوالتابعنـوكِلـمنـيدورـعليهـاإماعـمنـالصحابةـوالتابعن،ـوحكاهـفضيلـ

بنـعياض،ـووكيعـعنـأهلـالسنةـواجاعة.ـ
ـالربيعـقال:ـ ـأخرنا ـالعباسـاأصم: ـأبو وقالـاحاكمـيـ»مناقبـالشافعي«:ـحدثنا

سمعتـالشافعيـيقول:ـاإيان:ـقولـوعمل،ـيزيدـوينقص.ـ
وأخرجهـأبوـنعيمـيـترمةـالشافعيـمنـ»احلية«ـمنـوجهـآخرـعنـالربيع،ـوزاد:ـ

يزيدـبالطاعةـوينقصـبامعصية،ـثمـتا:ـ﴿ڱ ڱ ں ں﴾ـاآيةـ]امدثر:ـ)3[.ـ
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ـيثبتـ ـبالزيادة،ـوبثبوها ثمـرعـامصنّفـيستدلـلذلكـبآياتـمنـالقرآنـمّرحة

امقابل؛ـفإنـكّلـقابلـللزيادةـقابٌلـللنقصانـرورًة.ـ
ـأبوـداودـ ـوالبغضـيـاهـمنـاإيان«ـهوـلفظـحديثـأخرجه قوله:ـ»واحبـيـاه،
ـ»أفضلـاأعالـاحبـيـاهـوالبغضـيـ منـحديثـأيـأمامةـومنـحديثـأيـذرـولفظه:
اه«،ـولفظـأيـأمامةـ»منـأحبـهـوأبغضـهـوأعطىـهـومنعـهـفـقدـاستكملـاإيان«،ـ
وللرمذيـمنـحديثـمعاذـبنـأنسـنحوـحديثـأيـأمامة،ـوزادـأمدـفيهـ»ونصحـه«،ـ
وزادـيـأخرى:ـ»ويعملـلسـانهـيـذكرـاه«،ـولهـعنـعمروـبنـاجموحـبلفظـ»اـجدـ
العبدـريحـاإيانـحتىـحبـهـويبغضـه«،ـولفظـالبزارـرفعه:ـ»أوثقـعرىـاإيانـ
ـاإيانـحبـاأنصار«،ـواستدّلـ ـامصنفـ»آية احبـيـاهـوالبغضـيـاه«،ـوسيأيـعند

ـيزيدـوينقص؛ـأنـاحبـوالبغضـيتفاوتان«))(. بذلكـعىـأنـاإيان
وهذاـالكامـيـغايةـاإفادة،ـفهوـيبنـوجوهـإمكانـزيادةـاإيانـونقصانه،ـ
ـللتفاوتـوالعارضـــ ـالثايـمنـبابـاليقنـالقابل ـبوصفه ــ ـيزيد ـالتصديق ـأن وحاصله:

عىـالتصديقـالثابت،ـويزيدـبزيادةـاأعال؛ـبناءـعىـالقولـبأهاـمنـاإيان.ـ
ـأوـاخاُفـيسرـوليسـأصليًا،ـ ـبنـالفريقن، ويظهرـللمدققـأنهـاـخافـحقيقيًا

واـمالـللتشنيعـعىـمنـقالـبقوٍلـدونـقول.ـ
قال الطحاوي: )وامؤمنون كلهم أولياء الرمن وأكرمهم عند اه أطوعهم 

وأتبعهم للقرآن(
امؤمنونـهمـأولياءـاهـوقدـَوَرَدـذلكـيـالكتابـوالسنة،ـومعنى:ـَويـاليء:ـ
قُربـمنه،ـفالوُي:ـهوـالقريب،ـكلاـكانـاإنسانـقريبًاـمنـأوامرـاهـومبتعدًاـعنـنواهيهـ

))(ـ»فتحـالباري«ـ)):ـ47(.
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فهوـوي،ـأي:ـقريبـمنـاهـباتباعهـأوامره،ـوهذهـالوايةـتتفاوتـبازديادـاالتزام،ـ

واهـقريبـمنهمـبمعونتهـهمـوبتأييدهـإياهم.ـ
قالـتعاىـيـسورةـاأنفال:ـ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٹ﴾ـ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

.]34[
پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  اأعـراف:ـ﴿ٱ  سـورةـ يـ تعـاىـ وقـالـ

ڀ﴾ـ]96)[.
ـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ * ڀ  وقال
ڀ ٺ ٺ * ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـ]يونس:ـ62-

.]64
قالـاهـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]البقرة:ـ257[،ـأي:ـإنـاهـتعاىـمتـويـ
أمورهمـويقربـمنهمـبالعونـوالنرةـوالتوفيقـعىـالطاعاتـواهدايةـإىـامعرفة.

التفتازايـالوَيـبقوله:ـ»هوـالعارفـباهـحسبـماـيمكن،ـ وقدـعَرفـالسعدـ
امواظبـعىـالطاعات،ـامجتنبـللمعاي،ـامعرضـعنـااهاكـباللذاتـوالشهوات«.ـ

اهـ))(.
ـ»منـ ـإنـاهـقال: ـقالـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص: ويـ»صحيحـالبخاري«:ـعنـأيـهريرة
عادىـيـوليًا،ـفقدـآذنتهـباحرب،ـوماـتقّربـإيـعبديـبيءـأحّبـإّيـماـافرضتـ
عليه،ـوماـيزالـعبديـيتقّربـإيـبالنوافلـحتىـأحّبه،ـفإذاـأحببُتهـكنتـسمعهـالذيـ
يسمعـبه،ـوبرهـالذيـيبرـبه،ـويدهـالتيـيبطشـها،ـورجلهـالتيـيميـها،ـوإنـ

))(ـالتفتازاي،ـسعدـالدينـ،ـرحـالعقائدـالنسفية،ـ)):ـ94)(ـمنـمموعةـاحوايـالبهية.
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سألنيـأعطينّه،ـولئنـاستعاذيـأعيذّنه،ـوماـترّددُتـعنـيءـأناـفاعُلهـترُدديـعنـ

نفسـامؤمن،ـيكرهـاموت،ـوأناـأكرهـمساءته«.ـاهـ))(.
قالـابنـحجرـيـ»فـتحـالباري«:ـ»قوله:ـ»منـعادىـيـوليـًا«ـامرادـبويـاه:ـ

العامُـباه،ـامواظُبـعىـطاعته،ـامخلصـيـعبادته.
ـاجانبن،ـومنـشأنـ ـتقعـمن ـإنا ـيعاديه؛ـأنـ»امعاداة« ـأحٍد ـاستشكلـوجوُد وقد
الوّيـاِحلُمـوالصفُحـعمنـجهلـعليه،ـوأجيبـبأنـامعاداةـمـتـنحرـيـاخصومةـ
وامعاملةـالدنيويةـمثًا،ـبلـقدـتقعـعنـُبغضـينشأـعنـالتعُصب؛ـكالرافيـيـبغضهـ
أيـبكر،ـوامبتدعـيـبغضهـللسني،ـفتقعـامعاداةـمنـاجانبن:ـأماـمنـجانبـالوّي،ـ
فللهـتعاى،ـويـاه،ـوأماـمنـجانبـاآخر،ـفلاـتقدم،ـوكذاـالفاسقـامتجاهرـيبغضهـ

الوُيـيـاه،ـوببغضهـاآخر؛ـإنكارهـعليهـومازمتهـلنهيهـعنـشهواته.
ـاجانبنـبالفعل،ـومنـاآخرـبالقوة،ـ ـالوقوُعـمنـأحد ـامعاداةـويرادـها وقدـتطلق
قالـالكرماي:ـقوله:ـ»ي«ـهوـيـاأصلـصفةـلقوله:ـ»وليًا«ـلكنهـماـتقدمـصارـحااً.
وقالـابنـهبرةـيـ»اإفصاح«:ـقوله:ـ»عادىـيـوليًا«ـأي:ـاتـخذهـعدوًا،ـواـ
أرىـامعنىـإا:ـأنهـعاداهـمنـأجلـوايته،ـوهوـــوإنـتضمنـالتحذيرـمنـإيذاءـقلوبـ
أولياءـاهـــليسـعىـاإطاق،ـبلـُيستـثنىـمنهـماـإذاـكانتـاحالـتـقتيـنزاعًاـبنـ
ـفإنهـجرىـبنـ ـأوـكشفـغامض؛ ـترجعـإىـاستخراجـحّق، ـأوـماكمة ولَينـيـخاصمة،
أيـبكرـوعمرـمشاجرٌة،ـوبنـالعباسـوعي،ـإىـغرـذلكـمنـالوقائع.ـانتهىـملخصًاـ

موضحًا.
وتعقبهـالفاكهايـبأنـمعاداةـالويـــلكونهـولّيًاـــاـُيفهمـإاـإنـكانـعىـطريقـ

احسدـالذيـهوـمنيـزوالـوايته،ـوهوـبعيدـجدًاـيـحقـالوي،ـفتأَمْله.

))(ـكتابـالرقاق،ـبابـالتواضع،ـ)ـ37)6(.
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قلت:ـوالذيـقّدمُتهـأوىـأنـُيعتمد«.ـاهـ))(.

ـالقشري:ـقربـالعبدـمنـربهـ ـالقاسم ـالباري«:ـ»قالـأبو ـابنـحجرـيـ»فتح وقال
يقعـأواًـبإيانه،ـثمـبإحسانه،ـوقربـالربـمنـعبده:ـماـيُصهـبهـيـالدنياـمنـعرفانه،ـ
ويـاآخرةـمنـرضوانه،ـوفياـبنـذلكـمنـوجوهـلطفهـوامتنانه،ـواـيتمـقربـالعبدـ

منـاحقـإاـببعدهـمنـاخلق.ـ
للناس،ـوباللطـفـوالنصـرةـخاٌصـ بالعلمـوالقدرةـعاٌمـ الربـ قال:ـوقربـ

باخواص،ـوبالتأنيسـخاٌصـباأولياء«.ـاهـ)2(.
وبنـابنـحجرـامقصودـمنـقوله:ـ»كنتـسمعه...«،ـفقالـيـ»فتحـالباري«:

»وقدـاسُتشكلـكيفـيكونـالباريـجلـوعاـسمَعـالعبدـوبَره...ـإلخ،ـواجوابـ
منـأوجه:

ـأمري،ـ ـالتمثيل،ـوامعنى:ـكنتـسمَعهـوبرهـيـإيثاره ـأنهـوردـعىـسبيل أحدها:
فهوـحبـطاعتيـويؤثرـخدمتي؛ـكاـحبـهذهـاجوارح.

ثانيها:ـأنـامعنى:ـكّليُتهـمشغولةـي،ـفاـُيصغيـبسمعهـإاـإىـماـيرضيني،ـواـ
يرىـببرهـإاـماـأمرُتهـبه.

ثالثها:ـامعنى:ـأجعلـلهـمقاصدهـكأنهـيناهاـبسمعهـوبره...ـإلخ.
رابعها:ـكنُتـلهـيـالنرةـكسمعهـوبرهـويدهـورجلهـيـامعاونةـعىـعدوه.
خامسها:ـقالـالفاكهايـــوسبقهـإىـمعناهـابنـهبرةــ:ـهوـفياـيظهرـي:ـأنهـعىـ
حذفـمضاف،ـوالتقدير:ـ»كنُتـحافظـسمِعهـالذيـيسمعـبهـفاـيسمعـإاـماـحُلـ

استاُعه،ـوحافظـبرهـكذلك...«ـإلخ.

))(ـ»فتحـالباري«ـ))):ـ342(.
)2(ـامصدرـالسابقـ))):ـ343(.
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سادسها:ـقالـالفاكهاي:ـحتملـمعنًىـآخَرـأدَقـمنـالذيـقبله،ـوهوـأنـيكونـ
ـبمعنىـ ـأمي« ـامفعول؛ـمثل:ـ»فان ـبمعنى ـامصدرـقدـجاء معنىـسمعه:ـمسموَعه؛ـأن
»مأموي«،ـوامعنى:ـأنهـاـيسمعـإاـذكري،ـواـيلتذـإاـبتاوةـكتاي،ـواـيأنسـإاـ
بمناجاي،ـواـينظرـإاـيـعجائبـملكوي،ـواـيمدـيدهـإاـفياـفيهـرضاي،ـورجلهـ

كذلك...ـوبمعناهـقالـابنـهبرةـأيضًا.
وقالـالطوي:ـاتفقـالعلاءـمنـيعتدـبقوله:ـأنـهذاـماز،ـوكنايةـعنـنرةـالعبدـ
وتأيـيدهـوإعانته،ـحتىـكأنهـسبحانهـُينزلـنفسهـمنـعبدهـمنزلةـاآاتـالتيـيستعنـ

ها،ـوهذاـوقعـيـرواية:ـ»فبيـيسمع،ـويـيبر،ـويـيبطش،ـويـيمي«.
ـبمجيءـ ـاحقـعنـالعبد،ـواحتجوا ـأنهـعىـحقيقته،ـوأن قال:ـوااحاديةـزعموا
جريلـيـصورةـدحية،ـقالوا:ـفهوـروحايـخلعـصورته،ـوظهرـبمظهرـالبر!ـقالوا:ـ
فاهـأقدرـعىـأنـيظهرـيـصورةـالوجودـالكّيـأوـبعِضه،ـتعاىـاهـعاـيقولـالظامونـ

علّوًاـكبرًا.
وقالـاخطاي:ـهذهـأمثال،ـوامعنى:ـتوفيقـاهـلعبدهـيـاأعمـالـالتيـيبارهاـ
هذهـاأعضاء،ـوتيسرـامحبةـلهـفيهاـبأنـحفظـجوارحهـعليه،ـويعصمهـعنـمواقعةـ
ماـيكرهـاهـمنـاإصغاءـإىـاللهوـبسمعه،ـومنـالنظرـإىـماـهىـاهـعنهـببره،ـومنـ

البطشـفياـاـحلـلهـبيده،ـومنـالسعيـإىـالباطلـبرجله.
وإىـهذاـنحاـالداودي،ـومثلهـالكاباذي،ـوعّرـبقوله:ـأحفظهـفاـيتّرفـإاـ

يـماّي؛ـأنهـإذاـأحّبهـكرهـلهـأنـيتّرفـفياـيكرههـمنه.
الدعاء،ـ إجابةـ بذلكـعنـرعةـ عّرـ يكونـ وقدـ أيضًا:ـ اخطايـ قالـ سابعها:ـ
ـامذكورة،ـ ـاجوارح ـتكونـهذه ـإنا ـاإنسانـكَلها ـالطلب،ـوذلكـأنـمساعَي والنجحـي
وقالـبعضهمـــوهوـمنتزعـماـتقدمــ:ـاـيتحركـلهـجارحةـإاـيـاه،ـوه،ـفهيـكلهاـ

تعملـباحقـللحق.
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وأسندـالبيهقيـيـ»الزهد«ـعنـأيـعثمـانـاجيزيـــأحدـأئمةـالطريقـــقال:ـ
معناه:ـكنتـأرعـإىـقضاءـحوائجهـمنـسمعهـيـاإساع،ـوعينهـيـالنظر،ـويدهـيـ

اللمس،ـورجلهـيـامي.
ـالغايةـ ـالفناءـوامحو،ـوأنه ـمنـمقام ـيذكرونه ـبعُضـمتأخريـالصوفيةـعىـما ومله
التيـاـيءـوراءها،ـوهوـأنـيكونـقائًاـبإقامةـاهـله،ـمّبًاـبمحبتهـله،ـناظرًاـبنظرهـله،ـ
منـغرـأنـتبقىـمعهـبقيةـُتناطـباسٍم،ـأوـتقفـعىـرسم،ـأوـتـتعلقـبأمر،ـأوـتوصفـ
بوصف،ـومعنىـهذاـالكام:ـأنهـيشهدـإقامةـاهـلهـحتىـقام،ـومبتهـلهـحتىـأحبه،ـ

ونظرهـإىـعبدهـحتىـأقبلـناظرًاـإليهـبقلبه.ـ
وملهـبعضـأهلـالزيغـعىـماـيّدعونهـمنـأنـالعبدـإذاـازَمـالعبادَةـالظاهرةـ
والباطنةـحتىـيصفىـمنـالكدورات:ـأنهـيصرـيـمعنىـاحّقـــتعاىـاهـعنـذلكـــ
وأنهـيفنىـعنـنفسهـملًة،ـحتىـيشهدـأّنـاهـهوـالذاكرـلنفسه،ـاموحدـلنفسه،ـامحبـ
تعدمـيـ مـ وإنـ والرسومـتصرـعدمًاـرفًاـيـشهوده،ـ اأسبابـ وأنـهذهـ لنفسه،ـ

اخارج.
ـلقولهـ ـامطلقة ـلاحاديةـواـالقائلنـبالوحدة ـفيه ـفاـمتمَسَك وعىـاأوُجهـكّلها
يـبقيةـاحديث:ـ»ولئنـسألني«ـو»لئنـاستعاذي«؛ـفإنهـكالريحـيـالرّدـعليهم«))(.
الوّيـإذاـدعاـأجابهـاهـ لناـنرىـيـاحديثـأنـ الناسـقدـيقولون:ـماـ وبعضـ

تعاى،ـونحنـندعوـواأولياُءـيدعونـفاـيستجابـهم؟ـ
وأجابـابنـحجرـعنـذلكـفقالـيـ»فتحـالباري«:

ـ»وقدـاسُتشكلـبأنـماعًةـمنـالعّبادـوالُصَلحاءـدَعواـوباَلغواـومـُجابوا.

))(ـ»فتحـالباري«ـ))):ـ344(.
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واجواب:ـأنـاإجابةـتتنّوع،ـفتارةـيقعـامطلوبـبعينهـعىـالفور،ـوتارةـيقعـ
ولكنـيتأخرـحكمةـفيه،ـوتارةـقدـتقعـاإجابةـولكنـبغرـعنـامطلوب؛ـحيثـاـ
ـاهـ))(. ـأصلحـمنها«. ـأو ـناجزة، ـناجزة،ـويـالواقعـمصلحة يكونـيـامطلوبـمصلحة
وماـيفيدـهذاـامعنىـــأعنيـخصائصـالويـواأولياءـــماـرواهـابنـحبانـيـ
»صحيحه«:ـعنـخالدـبنـالوليدـقال:ـكانـبينيـوبنـعارـبنـيارـكاٌم،ـفانطلقـعاٌرـ
ـإاـغلظًة،ـورسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـساكت،ـ ـفجعلـخالٌدـاـيزيده ـقال: ـإىـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص، يشكو
قال:ـفبكىـعاٌر،ـوقال:ـياـرسولـاه،ـأاـتسمُعه؟ـقال:ـفرفعـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـإّيـرأسه،ـ
وقال:ـ»منـعادىـعارًاـعاداهـاه،ـومنـأبغضهـأبغضهـاه«ـقال:ـفخرجُتـفاـكانـيءـ

أحّبـإّيـمنـرضاـعار،ـفلقيُتهـفري)2(.
وهذاـحديثـعظيم،ـيدُلـعىـأنـعارـبنـيارـمنـاأولياء،ـويدُلـعىـأنـخالدـ
ابنـالوليدـمنهمـأيضًا؛ـأنهـأحبـاأولياء،ـواتبعـأمرـاهـتعاى،ـورجحـمبتهـعىـماـ

سواها،ـوهذهـدرجةـعاليةـمنـاإيانـهـتعاىـولرسوله.ـ
ـــازمةـللمسلمـ ـامعترة ـأوـباأدلةـالرعية فمحبةـاأولياءـامشهودـهمـمنـالنبيــ
التقي،ـولكنـاخلطـيكونـباّدعاءـمنـيّدعيـالوايَةـواغراِرـبعضـاجَهلةـبه،ـخاصًةـ
إذاـكانـماـيدعيهـُكـشوفًاـاـيّطلعـعليهاـــبزعِمهـــإاـهو،ـوبناًءـعليهـيطالبـأتباعهـ
لِـاـ بطاعته،ـويناديـبالويلـوالثبورـعىـمنـخالفه،ـوكيفـإذاـكانـماـيدعيهـخالفًاـ
ثبتـباأدلةـالظاهرةـامعترة،ـفأينـذهبـعقُلـأصحابه،ـأيقّدمـماـيزعمهـكشفًاـــوهوـ

خفيـــعىـالظاهرـمنـالعقلـوالنقلـوقواعدـالدينـالواضحة!؟ـ
ـاحديثـ ـ»قالـالشيخـأبوـالفضلـابنـعطاء:ـيـهذا قالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:

))(ـ»فتحـالباري«ـ))):ـ345(.
ـ))708(. ـإثباتـبغضـاهـجلـوعاـمنـأبغضـعارـبنـيارـريـعنه، ـبابـذكر )2(ـكتابـالتاريخ،
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ـاهـ ـإىـانتصار ـلنفسه ـإىـتدبرـربه،ـوعنـانتصاره ـلكونهـخرجـعنـتدبره ـالوّي؛ عظمـقدر
له،ـوعنـحولهـوقوتهـبصدقـتوكله،ـقال:ـويؤخذـمنهـأنـاـحكمـإنسانـآذىـوليًا،ـ
ـاهـفقدـتكونـمصيبتهـ ـانتقام ثمـمـيعاجلـبمصيبةـيـنفسهـأوـمالهـأوـولده؛ـبأنهـسلمـمن

يـغرـذلكـماـهوـأشُدـعليهـكامصيبةـيـالدينـمثًا«.ـاهـ))(.
وروىـاحاكمـيـ»امستدركـعىـالصحيحن«:ـعنـزيدـبنـأسلم:ـعنـأبيه:ـأنـ
عمرـبنـاخطابـريـاهـعنهـخرجـإىـمسجدـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـفإذاـهوـبمعاذـبنـجبلـ
ـيبكينيـيءـ ـيبكيكـياـمعاذ؟ـقال: ـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيبكي،ـفقال:ـما ريـاهـعنهـعندـقرـرسول
سمعُتهـمنـصاحبـهذاـالقر،ـقال:ـوماـسمعَته؟ـقال:ـسمعُتهـيقول:ـ»إنـاليسرـمنـ
الرياءـرك،ـوإنـمنـعادىـوَيـاهـفقدـبارزـاهـتعاىـبامحاربة،ـوإنـاهـحبـاأتقياءـ
ـالذينـإنـغابواـمـُيفتقدوا،ـوإنـحرواـمـُيدَعواـومـُيعَرفوا،ـقلوهمـمصابيحـ اأخفياء

اهدى،ـيرجونـمنـكّلـغراَءـمظلمة«)2(،ـودالتهـواضحةـبينةـعىـماـمى.
ويزيدـبيانـصفاتـاأتقياء:ـأهمـيفونـذلكـغالبًا،ـفاـيمنّونـعىـالناسـأنـآمنواـ
ـباأخفياء.ـ ـامنافقنـيـبعضـصفاهم!ـولذلكـوصفهم واتَقوا،ـومنـيفعلـذلكـفقدـشارك
وأعىـدرجاتـالواية:ـأنـاـيعلنـهاـالوّي،ـورباـلذلكـقالـالعلاء:ـإنـالويـ

اـينبغيـلهـأنـجاهرـباـحصلـمعهـمنـالتكرمة.ـ
قال الطحاوي: )وأصل اإيان هو اإيان باه ومائكته وكتبه ورسله واليوم 

اآخر، والقدر خره وره وحلوه ومره من اه تعاى(
عنـ وسألهـ ملسو هيلع هللا ىلصـ النبيـ جاءـ حنـ جريلـ حديثـ أشهُرهاـ أحاديث،ـ هذاـ ويـ

اإيانـواإسامـواإحسان.

))(ـ»فتحـالباري«ـ))):ـ346(.
ـكتابـالرقاق،ـ)7933(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـاإسنادـوـمـيرجاه.ـوقالـالذهبي:ـصحيح. )2(
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وامائكةـهمـعبادـاهـامكرمون،ـالذينـاـيعصـونـاهـماـأمرهمـويفعلونـماـ
يؤمرون،ـولكلـطائفةـمنهمـوظيفٌةـيأمرهمـاهـتعاىـها،ـفمنهمـسفراُء،ـومنهمـكتبة،ـ
ومنهمـحفظة،ـ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ـ]امدثر:ـ)3[.ـوامائكةـاـيعصونـاهـتعاىـتعاى،ـ

وهمـخلوقونـمنـنور،ـوأماـاجنـفهمـخلوقونـمنـنار؛ـكاـوردـيـاحديث.ـ
وليسـإبليسـمنـامائكة،ـوليسـمنـطائفةـمنهم؛ـكاـُنقلـعنـبعضـالسلف،ـ
وّرحـالقرآنـالعزيزـبذلكـ﴿ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ـ]الكهف:ـ50[،ـواـيقال:ـإنـ
اجنـطائفةـمنـامائكة؛ـأنـهذاـباـدليل،ـفامعلومـالثابت:ـأنـاجنـغرـامائكة،ـ
ومـيِرْد:ـأنـهناكـطائفةـمنـامائكةـتسمىـباسمـاجّن،ـوامتعارفـيـالقرآن:ـأنـاسمـ
ـامخلوقاتـامقابلنـلإنسـوامائكة،ـفيجبـاحملـعىـذلكـامعنى،ـ اجنـُيطلقـعى
وكذلكـقدـوصفـامائكةـيـالقرآنـبأهمـ﴿ ى ائ ائ ەئ ەئ﴾ـ]التحريم:ـ6[ـ

وإبليُسـعصاه،ـفهوـليسـمنهم.ـ
روىـالطريـيـ»تفسره«:ـ»عنـابنـعباسـقال:ـكانـإبليسـقبلـأنـيركبـامعصيةـ
منـامائكةـاسمهـعزازيل،ـوكانـمنـسكانـاأرض،ـوكانـمنـأشدـامائكةـاجتهادًا،ـ

وأكثرهمـعلًا،ـفذلكـدعاهـإىـالكر،ـوكانـمنـحيـيسمونـجنًّا«.ـاهـ))(.
وذكرـأيضًاـيـ»التفسر«:ـ»عنـابنـعباسـقال:ـإنـمنـامائكةـقبيلةـمنـاجن،ـ

وكانـإبليسـمنها،ـوكانـَيسوُسـماـبنـالساءـواأرض«.ـاهـ)2(.ـ
هذاـهوـقولـابنـعباس،ـونقلـالطريـعنـآخرين:ـ»ماـكانـإبليسـمنـامائكةـ

طرفةـعنـقّط،ـوإنهـأصلـاجن،ـكاـأنـآدمـأصلـاإنس«.ـاهـ)3(.ـ

))(ـ»تفسرـالطري«ـ)):ـ224(.
)2(ـامصدرـالسابقـ)):ـ225(.
)3(ـامصدرـالسابقـ)):ـ226(.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرح الكبر  988
ـاإنس،ـوعلةـمنـقالـ ـأبو ـآدم ـاجن،ـكا ـإبليسـأبو ـابنـزيد: ـالطري:ـ»قال وقال
ـاهـجلـثناؤهـأخرـيـكتابه:ـأنهـخلقـإبليسـمنـنارـالسموم،ـومنـمارجـ ـامقالة:ـأن هذه
منـنار،ـومـيرـعنـامائكةـأنهـخلقهاـمنـيءـمنـذلك،ـوأنـاهـجلـثناؤهـأخرـأنهـ
منـاجن،ـفقالوا:ـفغرـجائزـأنـُينسبـإىـغرـماـنسبهـاهـإليه،ـقالوا:ـوإبليسـنسٌلـ

وذّرية،ـوامائكةـاـتتناسلـواـتتوالد«.ـاهـ))(.
ـأهلها،ـوذلكـ ـُتنبئـعنـضعفـمعرفة ـأبوـجعفرـوهذهـعلل ـالطري:ـ»قال ـقال ثم
ـمنـأصناٍفـمنـخلقةـشتى،ـ أنهـغرـمستنكرـأنـيكونـاهـجلـثناؤهـخلقـأصناَفـمائكتِه
فخلقـبعضًاـمنـنور،ـوبعضًاـمنـنار،ـوبعضًاـماـشاءـمنـغرـذلك،ـوليسـفياـنّزلـاهُـ
جلـثناؤهـاخُرـعاـخلقـمنهـمائكته،ـوإخبارهـعاـخلقـمنهـإبليسـماـيوجبـأنـيكونـ
ـنارـكانـ ـيكونـخلقـصنفًاـمنـمائكتهـمن ـأن ـإذـكانـجائزًا إبليسـخارجًاـعنـمعناهم؛

منهمـإبليس،ـوأنـيكونـأفردـإبليسـبأنـخلقهـمنـنارـالسمومـدونـسائرـمائكته.
وكذلكـغرـخرجهـأنـيكونـكانـمنـامائكةـبأنـكانـلهـنسٌلـوذريةـلِـاـرّكبـ

فيهـمنـالشهوةـواللذةـالتيـُنزعتـمنـسائرـامائكةـلـّاـأرادـاهـبهـمنـامعصية.
ـوأماـخرـاهـعنـأنهـمنـاجّن،ـفغرـمدفوٍعـأنـُيسّمىـماـاجتّنـمنـاأشياءـعنـ
اأبصارـكلهاـ»جنّـًا«ـــكاـقدـذكرناـقبلـيـشعرـاأعشىـــفيكونـإبليُسـوامائكُةـ

منهم؛ـاجتناهمـعنـأبصارـبنيـآدم«.ـاهـ)2(.
وهذاـــوإنـكانـقالهـالطريـــفإنـالظاهرـهوـماـقدمناه.ـ

وأماـكتبه،ـفهيـالتيـأنزهاـاهـتعاىـعىـأنبيائهـورسله،ـومنهاـصحفـإبراهيمـ

))(ـ»تفسرـالطري«ـ)):ـ226(
)2(ـامصدرـالسابقـ)):ـ227(.
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وموسى،ـوالتوراةـعىـموسى،ـوالزبورـعىـإبراهيم،ـواإنجيلـعىـعيسى،ـوالقرآنـ

عىـسيدناـممدـعليهمـالصاةـوالسامـأمعن.ـ
ـاهـتعاىـإىـاخلقـهدايتهم،ـوتكميلـمعاشهمـ ـالغنيمي:ـ»والرسلـأرسلهم قال
ـأمرواـ ـفبّلغواـعنهـرسالته،ـوبّينواـما ـبامعجزاتـالداّلةـعىـصدِقهم، ومعادهم،ـوأّيدهم
ببيانه،ـوهمـمعصومونـمنـالصغائرـوالكبائرـقبلـالنبوةـوبعدها؛ـعىـامختار،ـبلـهوـ

الصواب«.ـاهـ))(.
قال الطحاوي: )ونحن مؤمنون بذلك كِله، ا نـفّرق بن أحد من رسله، 

ونصّدقهم كلهم عى ما جاءوا به(
ـببعضهمـ ـتؤمن ـبأن ـيكون ـبنـالرسل ـاإيان!ـوالتفريق ـاحديثـعن وهذاـخامة
وتكفرـببعضهم؛ـكاـفعلـاليهودـوالنصارى،ـفأنتـترىـاليهودـقدـآمنواـبموسىـعليهـ
ـبموسىـ ـبعيسىـوبمحمدـعليهاـالصاةـوالسام،ـوترىـالنصارىـآمنوا السام،ـوكفروا
وعيسىـعليهاـالسامـوكفرواـبسيدناـممدـعليهـأفضلـالصاةـوالسام،ـوهذاـتفريٌقـ
بنـالرسلـيـاأحكامـالتيـأثبتهاـهمـرُبـالعزةـاحكيمـالعُيـالذيـأرسلهمـإىـالبرـ

هدايتهمـودالتهمـعىـاخرـواحق.
ـاأنبياءـوالرسل،ـ ـــكتكذيبـسائر ـرسالتهم ـامعلوم ــ ـمنـالرسل وتكذيبـواحٍد

اـفرقـواـفصَلـبنـهذاـوذاك،ـوتكذيُبـالرسولـهوـتكذيٌبـهـتعاى.ـ
التفاضل بن اأنبياء صى اه عليهم وسلم:

عدمـ تستلزمـ والرسلـ اأنبياءـ بنـ التفريقـ حرمةـ أنـ الناسـ بعضـ يتوّهمـ قدـ
تفضيلـأحدـمنهمـعىـغره،ـوهذاـغرـصحيح،ـفمعـأنـكلـواحدـمنـاأنبياءـبلغـ

))(ـ»رحـالغنيمي«ـصـ05).
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الدرجةـالعاليةـالرفيعةـعندـاهـتعاى،ـإاـأنـاهـتعاىـجعلـبعَضهمـأفضَلـمنـبعض،ـ

وذلكـباـمنََحهـإياهـمنـامراتبـواخصائص.ـ
ـبنـعمروـيقول:ـاـجوزـتفضيلـبعضهمـعىـ ـالبغدادي:ـ»كانـرار ـاإمام قال
ـبتفضيلـبعضهمـعىـبعض،ـوقالوا:ـ ـاأمة ـأكثر بعضـبعينهـواسمه،ـوقالـأصحابناـمع
إنـنبيناـملسو هيلع هللا ىلصـأفضلهم،ـوأولوـالعزمـمنـالرسلـأفـضلـمنـغرهم،ـوهمـمسة:ـنوحـ
وإبراهيمـوموسىـوعيسىـوممدـعليهمـالسام،ـومنـبُعثـإىـالكافةـمنهمـأفضلـ
منـُبعثـإىـقومـخصوصن،ـوقدـقالـنبيناـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أناـسيدـولدـآدم«،ـوقالـأيضًا:ـ»آدُمـ

ــومنـدونهـــحتـلوائي«،ـوقال:ـ»لوـكانـموسىـحّيًاـماـوسعهـإاـاتباعي««))(.
ـالذيـأميلـ ـهو ـالبغداديــ ـاإمام ـالذيـقرره ـالنحو ـعى ـبنـاأنبياءــ والتفاضل

إليه،ـوأراهـراجحًا.
وقدـمالـاإمامـالسنويـيـ»رحـصغرىـالصغرى«ـتبعًاـابنـعبادـإىـامنعـ

منـالتفضيلـبنـاأنبياء،ـفقال:
ـوعلمـامهتدين،ـ ـامقتدين، ـقدوة ـامري، ـامحققـالسالك، »قالـالشيخـالعارفـباه،
حجةـاهـتعاى،ـأبوـعبدـاهـممدـبنـعباد،ـرمهـاهـتعاى،ـوريـعنه،ـيـرسائـلهـيـ
ـالتيـثبتتـبنـاأنبياءـوالرسلـومنـيـمعناهمـمنـامائكةـعىـميعهمـ معنىـاأفضلية
ـبعضهمـعىـ ـبأفضلية ـاهـتعاى ـبُحكم ـبينهم ـإناـوقعتـاأفضليُة الصاةـوالسام؛ـقال:
ـلذلكـُوجدتـيـالفاضلـوُفقدتـمنـامفضول،ـوللسيدـ ـموجبة بعض،ـاـمنـأجلـعلة
أنـُيفّضلـبعَضـعبيدهـعىـبعضـــوإنـكانـكلـواحدـمنهمـكاماًـيـنفسهـبالغًاـمنـ
ـيكونـفيهم،ـوذلكـماـجبـ ـــمنـغرـأنـحملهـعىـذلكـوصٌف ـالتيـتليقـبه ذلكـالغاية

))(ـ»أصولـالدين«ـص297.
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ـالبواعثـواأغراض،ـواهـ ـإذـاـيلوـمن ـتقريبٌي؛ ـأمٌر ـبالسيد ـبحّقـسيادته،ـوالتمثيل له

تعاىـمنـَزهـعنـميعـذلك.
ثمـإنـاهـتعاىـأعلُمـباـيقتضيهـهذاـاحُكمـباأفضلية،ـفهذاـالذيـيظهرـيـيـ
سببـوجودـاأفضليةـبنـاأنبياءـعليهمـالصاةـوالسام،ـواـُيتـصّورـعنديـإنكارـ
ذلك،ـوأماـأنـُيعتقدـيـسببـوجودـاأفضليةـاتصاُفـالفاضلـبصفاٍتـهيـمفقودٌةـ
ـفهوـعنديـتكُلفـ ـالفاضلـناقصة،ـوصفاتـاأفضلـكاملة، ـأوـأّنـصفاِت منـامفضول،
وتعُسف،ـواـيسلمـمنـالوقوعـيـسوءـاأدب،ـوماـزلُتـقطـأستثقلـماـتواطأـعليهـ
اجّمـالغفرـمنـالعلاءـامحققنـحيثـيقولون:ـإنـفانًاـمنـاأنبياءـحالهـكذا،ـوحالـ
نبيناـكذا،ـوشتانـماـبنـاحالتن،ـأوـيقولون:ـإنـكانـاختصـبكذا،ـفعندـنبيناـماـهوـ
أعظمـمنـذلك؛ـكاـقالواـيـانفجارـاماءـمنـاحجرـموسىـعليهـالسام،ـوانفجارـاماءـ
ـانفجارـ ـمألوفـمنه ـبينهاـسوىـأنـاحجر ـيفرقوا ـم منـبنـأصابعـنبيناـومواناـممدـملسو هيلع هللا ىلص؛
اماء،ـواأصابعـمـُيؤَلفـمنهاـذلك؛ـحتىـإنـأهلـالعرـالذيـييـعرناـنظمـقصيدةـ
طويلًةـمليحًةـاستنبطـفيهاـمنـأحوالـنبيناـومواناـممدـملسو هيلع هللا ىلصـومعجزاتهـماوازنـميَعـ
ـأحواهم،ـوسلكـمسلكـماـذكرناهـ ـالصاةـوالسامـوريَف معجزاتـاأنبياءـعليهم
منـالتباُينـبنـقدرـنبيناـومواناـممدـملسو هيلع هللا ىلصـوغرهـمنـاأنبياءـعليهمـالصاةـوالسام،ـ
ولقدـأحسنـيـذلكـوأساء:ـأحسَنـمنـحيثـذلكـااستنباط،ـوأساءـلِـاـُيفَهمـمنهـ

منـالنقصـواانحطاط.ـ
فإنـقالوا:ـإنـذلكـماـتقتضيهـأفضليُةـنبيناـومواناـممدـملسو هيلع هللا ىلص.ـ

قلناـهم:ـمنـأينـلكمـذلك؟ـوالذيـتقتضيهـأفضليٌةـاـنعرُفهـمنـتلقاِءـأنفسنا،ـ
ملهاـواـتفاصيلها،ـوإناـنعرفـذلكـمنـقبلهـعليهـالصاةـوالسام،ـثمـإناـمـنعرفـ
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منـِقَبِلهـإاـأمورًاـميلةـاـيعلمـحقائقهاـإاـمنـفّضله،ـوأمورًاـتفصيليةـرباـنعلمها؛ـ

كقوله:ـ»ُأعطيتـكذا«،ـو»فضلتـبكذا«،ـأوـماـمعناهـهذا.
فإذاـاعتـقدناـأفضليًةـبإخبارهـإياناـبذلك،ـووقفناـعىـماـأخرناـبهـمنـبعضـ
البعضـماـيقتضيهـحكُمـاهـلهـباأفضلية،ـومنـأينـلناـبااطاعـعىـكنهـماـيقتضيهـ

ذلكـاحكمـمنه؟ـ
ثمـإنـاقترناـعىـذلك،ـومـتتجاوزـإىـأنـنتعرضـالتاسـماـُيوجبـوجودـ
اأفضليةـمنـِقَبِلـنظِرناـإىـماـُأعطيـمنـاآيات،ـوماـُطبعـعليهـمنـمامدـالصفات،ـ
وماـاتصفـبهـمنـماسنـاحاات،ـوماـفقدـغُرهـمنـاأنبياءـعليهمـالصاةـوالسامـ
ـكناـيـذلكـمصيبنـسامنـمنـسوءـاأدبـمعـخواّصهـوأحبابه،ـ منـبعضـهذهـاأشياء؛
وإاـفإنـسوَءـاأدب،ـوالوقوَعـيـالنشب،ـازٌمـلناـلزومًاـروريًاـاـميصـعنه؛ـكاـ
فعلـأئمتناـرىـاهـعنهم،ـواـأقول:ـإهمـيـذلكـبمنـزلةـمنـهدمـقرًاـوبنىـمرًا،ـ
أوـبنىـقرًاـوهدمـمرًا،ـولكنهـبمنـزلةـمنـهدمهاـميعًا؛ـأنـاأفضلـاـجبـأنـ
ُيفَضلـبيٍءـمـجعلهـمواهـسببًاـيـوجودـأفضليته،ـواـجبـأيضًاـأنـُحَطـالفاضلـ
عنـمرتبته؛ـكاـقالـعليهـالصاةـوالسام:ـ»اـتفضلواـبنـاأنبياء،ـواـخرويـعىـ

موسى،ـواـيقولنـأحدكم:ـأناـخرـمنـيونسـبنـمتى«.ـ
وامفضولـأيضًاـاـحبـأنـجعلـمفضوليتـهـعلةـمـجعلهاـمواهـسببًا،ـوهوـ
فقدهـماـاتصفـبهـاأفضل،ـواـجبـأيضًاـأنـُيـفّرقـبينهـوبنـاأفضل،ـوهمـميعًاـ
رسلـاهـعزـوجل،ـوعدمـمبةـكلـواحدـمنهمـهذاـكّله،ـإناـهوـحّقـاهـتعاىـاـهم،ـ

فقدـآلـسوءـاأدبـمعهمـإىـسوءـاأدبـمعـاهـتعاى،ـوهذاـأمرـعظيم....
ثمـقال:ـواـمعنىـعنـديـلقولـمنـقالـيـقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أناـسيـدـولدـآدمـواـ
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ـأمرـمذمومـمطلقًا،ـ ـالفخر ـالفخُرـيـبالعبودية؛ـأن ـأي:ـاـفخرـيـبالسيادة،ـوإنا فخر«))(
ـبعُضـمنـسمعـ ـينسبه ـنفسهـعنهـفقال:ـ»واـفخر«؛ـخافـملسو هيلع هللا ىلصـأن ـالذيـنفاهـملسو هيلع هللا ىلصـونّزه وهو
ـالفتنةـمنـقلوبـالسامعن،ـفقال:ـ»واـفخر«،ـ ـافتخر،ـفحفظـموضع أولـكامهـإىـأنه
ـبواجبـحّقـري،ـ ـبذلكـمنـزلتيـومكانتي،ـولنقوم ـلتعلموا ـبسيادي؛ ـأعلمُتكم ـإنا أي:

ولنعملـبأمرهـيـالتحُدثـبنعمه،ـوإشهارـأمرها،ـوإشادةـذكرها.
وقولهـمنـقالـيـمعنىـاحديث:ـإناـالفخرـيـبالعبوديةـكاٌمـاـأفهمه؛ـأنـ
العبوديةـنسبُتهاـإليهـوإىـغِرهـنسبٌةـواحدة،ـفإنـقالوا:ـإناـعنىـبذلكـالعبوديةـالتيـ

هيـحالهـومقامه.ـ
قلنا:ـإناـيصحـالفخرـهاـــإنـصّحـــمنـحيثـكوهاـمنّـةـمنـاهـتعاىـعليه،ـ
فإنـصّحـالفخرـهاـمنـهذاـالوجه،ـفلمـاـيصُحـالفخُرـهاـإنـصّحـافتخاُرهـبالسيادة،ـ
وهيـأيضًاـمنةـمنـاهـتعاى،ـفالظاهر:ـأنهـعليهـالصاةـوالسامـنفىـالتفاخَرـامطَلق،ـ
ومـيصـذلكـبسيادة،ـواـغرهاـكاـقالـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»وأناـسيدـولدـآدمـواـفخر،ـوأناـحاملـ
لواءـاحمدـيومـالقيامةـواـفخر،ـوأناـأولـمنـتنشقـعنهـاأرضـواـفخر،ـوأناـأولـ
شافعـوأولـمشفعـواـفخر،ـوأناـأولـمنـحّركـحَلَقـاجنةـفأدخُلهاـمعـفقراءـامؤمننـ

واـفخر،ـوأناـأكرمـاأولنـواآخرينـواـفخر«.ـ
فبانـلكـهذاـكله:ـأنـإطاقـاأوليةـواأرفيةـيـبعضـاأسمـاءـدونـبعضـ
ــمنـغرـنظرـإىـماـذكرناهـمنـتسميةـاهـتعاىـوتسميةـغرهـــقصوٌرـيـالنظر«)2(.

))(ـأخرجـابنـحبانـيـ»صحيحه«،ـكتابـالتاريخ،ـبابـبدءـاخلق،ـ)6242(.
)2(ـانظر:ـ»رحـصغرىـالصغرى«ـلإمامـالسنوي،ـبتحقيقنا،ـمعـحاشيتناـعليه،ـدارـالبروي،ـ

429)هــ-ـ2009م،ـص95)ـ-ـ98).
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قال الطحاوي:ـ)وأهل الكبائر من أمة حمد ملسو هيلع هللا ىلص ي النار ا خّلدون إذا ماتوا 

وهم موِحدون ـ وإْن م يكونوا تائبن ـ بعد أن لُقوا اه عارفن مؤمنن(
هذهـالفقرةـتشتملـعىـأمرين:ـ

اأول:ـبيانـمفهومـالكبرة،ـوالفرقـبينهاـوبنـالصغرة.
والثاي:ـبيانـحكمـفاعلـالكبرة،ـواخافـفيهاـبنـالناس.ـ

وهوـــكاـترىـــيرتبـحكمـفاعلـالكبرةـعىـمفهومـاإيانـالذيـقررهـسابقًا،ـ
ـبحيثـإنـمنـقالـببعضـ ـالعقائدـيرتبـبعضهاـعىـبعض، ـمنـأحكام ولذلكـفإنـكثرًا
اأحكامـلزمهـالقوُلـبأحكامـمعينة،ـورفُضـغرها،ـولذلكـبعضـيعرفـأصحابـ
ـالتيـقالواـها. امذاهبـبأحكامـوعقائَدـويرفضونـأخرى،ـوقدـيعودـذلكـإىـاأصول
فاخوارجـــهناـلـاـاعتقدواـأّنـالعملـيدخلـيـاإيانـدخوَلـاجزءـيـالكلـــ

حكمواـبالرورةـعىـفاعلـالكبرةـبالكفر؛ـأنـمنـهدمـركناـفقدـهدمـالبناء.
وكذلكـامعتزلةـلـاـحكمواـعىـالعملـبأنهـجزءـمنـاإيان،ـحكمواـعىـفاعلـ
الكبرةـبأنهـخرجـمنـاإيان،ـولكنهمـمـيقولوا:ـدخلـيـالكفرـيـالدنيا،ـبلـيعاملـ

معاملةـامسلمن،ـولكنهـعندهمـيـاآخرةـمنـاخالدينـيـالنار.
ـأنـالعملـليسـبركنـ ـفقّرروا ـالفضلـمنـميعـجوانبه، ـفقدـحازوا ـأهلـالسنة وأما
منـأركانـاإيان،ـولكنهـيتبعهـويبنىـعليه،ـوهوـواجبـمنـالواجباتـالتيـتلزمـعىـ
اإيان،ـفإذاـمـيُقمـبهـاإنسان،ـفإنهـيعيـويأثم،ـوتنقصـمرتبته،ـولكنهـاـيرجـمنـ
اإيانـإاـبارتكابـبعضـاأعالـالتيـجعلهاـالشارعـدالةـعىـاخروجـمنـاإيان.ـ

مفهوم الكبرة وتعريفها:
الكبرة،ـوالفرقـ بيانـماـقيلـيـتعريفـ الفقرةـهوـ نبدأـبهـرَحـهذهـ أولـماـ
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ـالناسـ ـاخافـبن ـالكبرةـوتصُورـحقيقة بينهاـوبنـالصغرة؛ـأنـمعرفةـحكمـفاعل

اـيتّمـإاـبمعرفةـمفهومـالكبرةـوامرادـمنها.ـ
روىـالبخاريـيـ»صحيحه«:ـعنـعبدـالرمنـبنـأيـبكرة:ـعنـأبيهـريـاهـ
عنهـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أاـأنبئكمـبأكرـالكبائر؟«،ـقلنا:ـبىـياـرسولـاه،ـقال:ـ
»اإراكـباهـوعقوقـالوالدين«،ـوكانـمتكئًا،ـفجلس،ـفقال:ـ»أاـوقولـالزور،ـوشهادةـ

الزور،ـأاـوقولـالزور،ـوشهادةـالزور«ـفاـزالـيقوهاـحتىـقلُت:ـاـيسكُت))(.
وعنـُعبيدـاهـبنـأيـبكرـقال:ـسمعُتـأنسـبنـمالكـريـاهـعنهـقال:ـذكرـ
ـالنفسـوعقوقـ ـفقال:ـ»الركـباهـوقتل ـالكبائرــ ـأوـسئلـعن ـاهـملسو هيلع هللا ىلصـالكبائرــ رسول
ـالزور«،ـ ـالزور«،ـأوـقالـ»شهادة ـالكبائر؟«،ـقالـ»قول ـبأكر ـأنبئكم الوالدينـفقالـ»أا

قالـشعبة:ـوأكثرـظنيـأنهـقال:ـ»شهادةـالزور«)2(.
ويـ»صحيحـابنـخزيمة«:ـعنـأيـهريرةـوأيـسعيدـاخدريـيرانـعنـالنبيـ
ـامنر،ـثمـقال:ـ»والذيـنفيـبيده«،ـثاثـمرات،ـثمـيسكت،ـفأكبـ ملسو هيلع هللا ىلصـأنهـجلسـعى
كلـرجلـمناـيبكيـحزينًاـليمنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـثمـقال:ـ»ماـمنـعبدـيأيـبالصلواتـ
ـالقيامة،ـ ـيوم ـأبوابـاجنة ـإاـفتحتـله ـالسبع، اخمس،ـويصومـرمضان،ـوجتنبـالكبائر
حتىـإهاـلتصطفق«،ـثمـتاـ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ـ

]النساء:ـ)3[)3(.
وقدـوردـيـبعضـاأحاديثـأنـعددهاـتسع،ـووردـذكُرـبعضـالكبائرـمفردةـيـ

))(ـكتابـاأدب،ـبابـعقوقـالوالدينـمنـالكبائر،ـ))563(.
)2(ـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«،ـكتابـاأدب،ـبابـعقوقـالوالدينـمنـالكبائرـ)5632(.

ـالذنوبـدونـكبائرهاـ ـتكفرـصغائر ـالصلواتـاخمسـإنا ـالدليلـعىـأن ـبابـذكر )3(ـكتابـالصاة،
.)3(5(
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أحاديثـمثلـأنـيسّبـالرجلـأباه،ـوغرـذلكـوهوـمشهور،ـفلُرَجعـإليه،ـوإناـأردناـ

ذكرـأطرافـاأمرـلتقريبـالفهمـلـاـيتعلقـبهـمنـأصولـاعتقادية.ـ
ـتتفاوتـبينها،ـ ـمنهاـصغائر،ـومنهاـكبائر،ـوأها ـأنـامعايـيـحكمـالدين؛ وأوها:
وليسـكلـالكبائرـعىـنفسـالرتبة،ـواـكلـالصغائرـكذلكـيـنفسـالدرجة،ـوحكمـ

الكبرةـغرـحكمـالصغرة.
ـإىـ ـاخمس،ـواجمعة ـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»الصاة روىـمسلمـعنـأيـهريرة:

اجمعةـكفارةـلِـاـبينهنـماـمـُتغَشـالكبائر«))(.
وجوازـتكفرـالصغائرـبأداءـالواجباتـواجتنابـالكبائرـوارٌدـثابتـيـالريعة،ـ

وهوـمنطوقـاآية.
ـتعاى:ـ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ـتفسرـقوله ـالبيضاويـي قال

ڳ ڱ﴾:ـ
»واخُتـلفـيـالكبائر؛ـواأقربـأنـالكبر:ـكّلـذنبـرّتبـالشارعـعليهـحّدًا،ـ

أوـرحـبالوعيدـفيه،ـوقيل:ـماـُعلمـحرمتهـبقاطع.
وعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـأهاـسبع:ـ»اإراكـباه،ـوقتـلـالنفسـالتيـحرمـاه،ـوقـذفـ

امحصنة،ـوأكلـمالـاليتيم،ـوالربا،ـوالفرارـمنـالزحف،ـوعقوقـالوالدين«.ـ
وعنـابنـعباسـريـاهـتعاىـعنهاـالكبائرـإىـسبعـمئةـأقربـمنهاـإىـسبع.
وقيل:ـأرادـــهاهناـــأنواعـالرك؛ـلقوله:ـ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے﴾ـ]النساء:ـ48[.

هاـباإضافةـإىـماـفوقهاـوماـحتها،ـفأكرـالكبائرـ وقيل:ـِصَغـُرـالذنوبـوِكَرُ
))(ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـالطهارة،ـبابـالصلواتـاخمسـواجمعةـواجمعةـإىـاجمعة،ـ

ورمضانـإىـرمضانـمكفراتـماـبينهّنـماـاجتنبتـالكبائر،ـ)233(.
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الرك،ـوأصغرـالصغائرـحديثـالنفس،ـوبينهاـوسائُطـيصُدقـعليهاـاأمران،ـفمنـ
َعَنـلهـأمرانـمنهاـوَدعتـنفُسهـإليهاـبحيثـاـيتالكـفكّفهاـعنـأكرهاـكّفرـعنهـماـ
ارتكبه؛ـلـاـاستحقـمنـالثوابـعىـاجتـنابـاأكر،ـولعلـهذاـماـيتفاوتـباعتبارـ
اأشخاصـواأحوال،ـأاـترىـأنهـتعاىـعاتبـنبيهـملسو هيلع هللا ىلصـيـكثرـمنـخطواتهـالتيـمـتعَدـ

عىـغرهـخطيئةـفضًاـعنـأنـيؤاخذهـعليها«.ـاهـ))(.
وقالـاإمامـالقرطبيـيـ»تفسره«ـعندـكامهـعىـهذهـاآية:ـ»فيهـمسألتان:

اأوى:ـلـاـهىـتعاىـيـهذهـالسورةـعنـآثاٍمـــهيـكبائُرـــوَعَدـعىـاجتناهاـ
التخفيَفـمنـالصغائر،ـودّلـهذاـعىـأنـيـالذنوبـكبائرـوصغائر،ـوعىـهذاـماعةـ
أهلـالتأويلـوماعةـالفقهاء،ـوأنـاللمسةـوالنظرةـُتكَفرـباجتنابـالكبائرـقطعًاـبوعِدهـ
الصدق،ـوقولِهـاحق،ـاـأنهـجبـعليهـذلك،ـونظرـالكامـيـهذا:ـماـتقدمـبيانهـيـ
ـالصغائرـ ـفاهـتعاىـيغفر ـتعاى:ـ﴿چ چ چ چ﴾ـ]النساء:ـ7)[، ـالتوبةـيـقوله قبول

باجتنابـالكبائر،ـلكنـبضميمٍةـأخرىـإىـااجتناب،ـوهيـإقامةـالفرائض.
ـواجمعةـ ـ»الصلواتـاخمس، ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص: ـقال: روىـمسلمـعنـأيـهريرة

إىـاجمعة،ـورمضانـإىـرمضانـمكّفراتـماـبينهّنـإذاـاجُتنبتـالكبائر«.
وروىـأبوـحاتمـالبستيـيـ»صحيحـمسنده«ـعنـأيـهريرةـوأيـسعيدـاخدري:ـ
أنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـجلسـعىـامنبـر،ـثمـقال:ـ»والذيـنفيـبيده«ـثـاثـمرات،ـثمـ
سكت،ـفأكّبـكُلـرجلـمنـاـيبكيـحزينًاـليمنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـثمـقال:ـ»ماـمنـعبدـ
يؤديـالصلواتـاخمس،ـويصومـرمضان،ـوجتنبـالكبائرـالسبع،ـإاـفتحتـلهـثانيةـ

أبوابـمنـاجنةـيومـالقيامة،ـحتىـإهاـلتصفق«،ـثمـتاـ﴿گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ﴾.

))(ـ»تفسرـالبيضاوي«ـ)2:ـ)7(.
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فقدـتعاضدـالكتابـوصحيُحـالسنةـبتكفرـالصغائرـقطعًا؛ـكالنظرـوشبهه،ـوبّينتـ

السنةـأنـامرادـبـ﴿گ﴾ـليسـكَلـااجتنابـجميعـالكبائر،ـواهـأعلم.
وأماـاأصوليونـفقالوا:ـاـجبـعىـالقطعـتكفرـالصغائـرـباجتنابـالكبائر،ـ
وإناـمملـذلكـعىـغلبةـالظّنـوقوةـالرجاء،ـوامشيئةـثابتـة،ـودّلـعىـذلك:ـأنهـلوـ
قطعناـمجتنبـالكبائرـومتثلـالفرائضـتكفَرـصغائرهـقطعًا؛ـلكانتـلهـيـحكمـامباحـ

الذيـيقطعـبأاـتباعةـفيه،ـوذلكـنقٌضـلعرىـالريعة،ـواـصغرةـعندنا.
قالـالقشريـعبدـالرحيم:ـوالصحيحـأهاـكبائر،ـولكّنـبعَضهاـأعظُمـوقعًاـمنـ

بعض،ـواحكمةـيـعدمـالتمييز:ـأنـجتنبـالعبُدـميعـامعاي.ـ
ـإىـصغرـ ـبعضهم:ـاـتنظر ـنفسـامخالفة؛ـكاـقال ـإى ـنظر قلت:ـوأيضًا:ـفإنـَمن

الذنبـولكنـانظرـمنـعصيت!ـكانتـالذنوبـهذهـالنسبةـكُلهاـكبائر.
وعىـهذاـالنحوـيرجـكامـالقايـأيـبكرـبنـالطيبـواأستاذـأيـإسحاقـ
اإسفراينيـوأيـامعايـوأيـنرـعبدـالرحيمـالقشريـوغرهم،ـقالوا:ـوإنمـاـيقالـ
لبعضها:ـ»صغرة«ـباإضافةـإىـماـهوـأكرـمنها؛ـكاـيقال:ـالزنىـصغرةـبإضافتهـإىـ
الكفر،ـوالقبلةـامحرمةـصغرةـبالنسبةـإىـالزنى،ـواـذنبـعندناـيغفرـباجتنابـذنبـ

ـتعاى:ـ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ـلقوله ـبلـكلـذلكـكبرة،ـومرتكبهـيـامشيئةـغرـالكفر؛ آخر،
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾،ـواحتجواـبقراءةـمنـقرأـ﴿گ گ گ 
گ ڳ ڳ﴾ـــعىـالتوحيدـــوكبرـاإثم:ـالشـرك،ـقالوا:ـوعىـاجمع؛ـفامراد:ـ
أجناسـالكفر،ـواآيةـالتيـقيدتـاحكم،ـفردـإليهاـهذهـامطلقاتـكلهاـقولهـتعاى:ـ

﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾.
واحتجواـباـرواهـمسلمـــوغيـرهـــعنـأيـأمامةـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»منـ
ـلهـرجل:ـ ـاجنة«،ـفقال ـالنارـوحرمـعليه ـأوجبـاهـله ـبيمينهـفقد ـامرئـمسلم اقتطعـحق
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ياـرسولـاهـوإنـكانـشيئاـيسرًا؟ـقال:ـ»وإنـكانـقضيبًاـمنـأراك«،ـفقدـجاءـالوعيدـ

الشديدـعىـاليسرـكاـجاءـعىـالكثر«.ـاهـ))(.
ثمـرعـاإمامـالقرطبيـيـبيانـعددـالكبائرـواأقوالـفيها،ـفقال:

ـأوـعذاب. ـأوـلعنة، ـأوـغضب، ـاهـبنار، ـذنبـختمه ـكُل ـالكبرة: »قولـابنـعباس:
وقالـابنـمسعود:ـالكبائر:ـماـهىـاهـعنهـيـهذهـالسورةـإىـثاثـوثاثنـآية،ـ

وتصديقهـقولهـتعاى:ـ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ﴾.
وقالـطاوس:ـقيلـابنـعباس:ـالكبائرـسبع؟ـقال:ـهيـإىـالسبعنـأقرب.

وقالـسعيدـبنـجبر:ـقالـرجلـابنـعباس:ـالكبائرـسبع؟ـقال:ـهيـإىـالسبعـ
مئةـأقربـمنهاـإىـالسبع،ـغرـأنهـاـكبرةـمعـاستغفار،ـواـصغرةـمعـإرار.

ورويـعنـابنـمسعودـأنهـقال:ـالكبائرـأربعة:ـاليأسـمنـروحـاه،ـوالقنوطـمنـ
رمةـاه،ـواأمنـمنـمكرـاه،ـوالركـباه؛ـدلـعليهاـالقرآن.

ـاليتيم،ـورميـ ـالربا،ـوأكلـمال ـالنفس،ـوأكل ـابنـعمر:ـهيـتسع:ـقتل ورويـعن
امحصنة،ـوشهادةـالزور،ـوعقوقـالوالدين،ـوالفرارـمنـالزحف،ـوالسحر،ـواإحادـ

يـالبيتـاحرام.
ومنـالكبائرـعندـالعلاء:ـالقار،ـوالرقة،ـوربـاخمر،ـوسبـالسلفـالصالح،ـ
ـاه،ـوسبـ وعدولـاحكامـعنـاحق،ـواتباعـاهوى،ـواليمنـالفاجرة،ـوالقنوطـمنـرمة
ـأبويه،ـوالسعيـيـاأرضـفسادًا...ـ ـفيسبـذلكـالرجل ـيسبـرجًا ـبأن ـأبويه اإنسان
ـاأئمة،ـ ـبياهاـيـالقرآنـويـأحاديثـخرجها ـتعدادهـحسبـماـجاء ـيكثر إىـغرـذلكـما

وقدـذكرـمسلمـيـكتابـاإيانـمنهاـملةـوافرة.

))(ـ»تفسرـالقرطبي«ـ)5:ـ58)(ـوماـبعدها.
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ـإنهـ ـفيها،ـوالذيـأقول: ـاختلفـالناسـيـتعدادهاـوحرهاـاختافـاآثار وقد
قدـجاءتـفيهاـأحاديُثـكثرٌةـصحاٌحـوحسانـمـُيقصدـهاـاحر،ـولكنـبعَضهاـأكُرـ
منـبعضـبالنسبةـإىـماـيكثرـرُره،ـفالركـأكُرـذلكـكِله،ـوهوـالذيـاـُيغفر؛ـلنصـ
ـوقولهـ ـيقولــ ـإذ ـالقرآن؛ ـتكذيَب ـاه؛ـأنـفيه ـاليأسـمنـرمة اهـتعاىـعىـذلك،ـوبعده
احقــ:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ـ]اأعراف:ـ56)[ـوهوـيقول:ـاـيغفرـله؛ـفـقدـ

ـلذلك،ـولذلكـقـالـاهـتعاى:ـ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ـإذاـكانـمعتـقدًا حّجرـواسعًا،ـهذا
ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ـ]يوسف:ـ87[،ـوبعـدهـالقنـوطـقـالـاهـتعـاى:ـ﴿ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ـ]احجر:ـ56[،ـوبعدهـاأمُنـمنـمكرـاه،ـفيسرسلـيـ

ـتعاى:ـ﴿ڃ ڃ چچ چ   ـاه ـاهـمنـغرـعمل،ـقال امعاي،ـويتـكلـعىـرمة
چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ﴾ـ]اأعـراف:ـ99[،ـوقـالـتعـاى:ـ﴿چ چ 
]فصلت:ـ23[،ـوبعدهـالقتـل؛ـأنـ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ـ
فيهـإذهاَبـالنـفوس،ـوإعدامـالوجود،ـواللواُطـفيهـقطعـالنسـل،ـوالزنىـفيهـاختاطـ
اأنسـابـبامياه،ـواخمُرـفيهـذهابـالعقلـالذيـهوـمناطـالتـكليف،ـوتركـالصاةـ
واأذانـفيهـترُكـإظهارـشعائرـاإسام،ـوشهادُةـالزورـفيهاـاستباحةـالدماءـوالفروجـ
ـبنـالرر،ـفكل ذنب عّظم الرُع التوُعَد عليه بالعقاب  ـإىـغرـذلكـماـهو واأموال،
وشّدده، أو عّظم رره ي الوجود ـ كمـا ذكرنا ـ فهو كبرة، وما عداه صغرة،ـفهذاـ

يربطـلكـهذاـالبابـويضبطه،ـواهـأعلم«.ـاهـ))(.
حكم فاعل الكبرة:

هذهـهيـامسألةـامشهورة:ـفاعلـالكبرةـهوـخالدـيـالنار،ـأمـُيعّذبـثمـيرج؟ـ
أهلـالسنةـعىـالقولـبأنـأهلـالكبائرـاـيلدونـيـالنار،ـبلـُيعَذبون،ـواـيبقىـ

يـالنارـمنـكانـيـقلبهـمثقالـذرةـمنـإيان.
))(ـ»تفسرـالقرطبي«ـ)5:ـ59)(.



ـــ1001 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
الكذب،ـالرقة،ـالزنى...ـمنـفعلـهذاـوهوـمؤمنـاـيرجـعنـأصلـاإيان؛ـ
أنـحقيقةـالتصديقـتبقىـموجودًةـثابتةـيـقلوهم،ـولكنـغايةـماـحصلـأهاـتنُقص،ـ

وإذاـفعلـاإنسانـاخَرـيزيدـإيانه.
هذاـخاٌفـبنـأهلـالسنةـوعدِةـفرقـإسامية:ـ

اخوارجـيقولون:ـالعايـمطلقًاـكافر،ـفامعصيةـخرجهـمنـاإيانـإىـالكفر،ـ
وهوـخالدـيـالنار.ـ

أماـامعتزلةـفقالوا:ـفاعلـالكبرةـاـيقالـعنه:ـمؤمنـواـكافر،ـوإْنـبقيـمّرًاـ
عىـكبرتهـففيـاآخرةـيّلدـيـالنار،ـفحكمهـحكمـالكافر؛ـفهمـاتفقواـمعـاخوارجـ

يـاحكم،ـواختلفواـيـااسم.ـ
أّماـأهلـالسنةـفيقولون:ـهوـمؤمن،ـولكنهـفاسق.ـ

ـقالهـامعتزلةـمنـأضعفـاأصولـعندهم،ـفاـيوجدـلدهمـعليهـأُيـدليلـمعتر،ـ ما
وهوـأحدـاأصولـاخمسةـامشهورةـعندهم:ـامنزلةـبنـامنزلتنـ)اإيانـوالكفر(.ـ

ـاأحاديُثـ ـأهلـالسنةـعىـأنـفاعلـالكبرةـيرجـمنـالنار: ومنـأقوىـاأدلةـعند
الكثرةـالواردةـيـشفاعةـالرسول:ـ»شفاعتيـأهلـالكبائرـمنـأمتي«،ـوالشفاعةـدعاٌءـ
إىـاهـبتخليصهمـمنـالعذاب،ـإذنـيستحيلـأنـيكونـأهلـالكبائرـمنـالكفار؛ـأنـ
ـتكونـ ـبلـهمـمجوبونـعنـهذا،ـواـأملـهمـيـاجنة،ـفالشفاعة الشفاعةـاـتكونـهم،

منـانتسبـإىـأهلـاإيان،ـولكنـافرقـعنهمـبمعصيةـأوـكبرة.
روىـابنـحبانـيـ»صحيحه«:ـعنـجابر:ـأنـالنـبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»شفاعتيـأهلـ

الكبائرـمنـأمتي«))(.ـ

))(ـكتابـالتاريخ،ـبابـاحوضـوالشفاعة،ـ)6467(.
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ورواهـاحاكمـيـ»امستـدرك«:ـعنـجابرـبنـعبدـاهـريـاهـتعاىـعنها:ـأنـ
رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـتاـقولـاهـعزـوجل:ـ﴿ڃ چ چ چ چ﴾ـ]اأنبياء:ـ28[،ـ

فقالـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إنـشفاعتيـأهلـالكبائرـمنـأمتي«))(.ـ
ـ»شفاعتيـ ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص: ويـ»مسندـأيـيعى«:ـعنـيزيدـالرقاي:ـعنـأنس:

ـعلينا:ـ﴿گ گ  أهلـالكبائرـمنـأمتي«ـقال:ـفقال:ـتصديقـهذاـيـالقرآن!ـقال:ـفقرأ
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ـفهؤاءـ
شفاعُةـممدـملسو هيلع هللا ىلص،ـ همـ بقيتـ الكبائرـ واقعواـ الذينـ وهؤاءـ الكبائر،ـ جتنبونـ الذينـ

قال:ـفقال:ـيزيدـأنس:ـصدقت)2(.
ويـ»رحـاإمامـالنووي«ـعىـ»صحيحـمسلم«:ـ»بابـالدليلـعىـأنـمنـماتـ

عىـالتوحيدـدخلـاجنةـقطعًا:ـ
امطلبـ العباسـبنـعبدـ فيهـأحاديُثـكثيـرة،ـوتنـتهيـإىـحديثـ البابـ هذاـ

ريـاهـعنه:ـ»ذاقـطعمـاإيانـمنـريـباهـرّبـًا...«.
واعلمـأنـمذهبـأهلـالسنةـــوماـعليهـأهلـاحقـمنـالسلفـواخلفــ:ـأنـمنـ
ماتـموّحدًاـدخلـاجنةـقطعًاـعىـكلـحال،ـفإنـكانـسالـًاـمنـامعاي؛ـكالصغر،ـ
وامجنون،ـوالذيـاتصلـجنونهـبالبلوغ،ـوالتائُبـتوبةـصحيحةـمنـالركـأوـغِرهـ
منـامعايـإذاـمـُحدثـمعصيةـبعدـتوبته،ـواموَفقـالذيـمـُيبتَلـبمعصيةـأصًا،ـفكلـ
هذاـالصنفـيدخلونـاجنَةـواـيدخلونـالنارـأصًا،ـلكنهمـَيِردوهاـــعىـاخافـ

ـالشيخنـ ـاأنبياءـ)3442(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرط ـتفسرـسورة ))(ـكتابـالتفسر،
ومـيرجاه.

)2(ـ)5))4(،ـ)7:ـ47)(.



ـــ1003 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
امعروفـيـالورودـــوالصحيح:ـأنـامرادـبه:ـامرورـعىـالراط،ـوهوـمنصوٌبـعىـ

ظهرـجهنم،ـأعاذناـاهـمنهاـومنـسائرـامكروه.
وأماـمنـكانتـلهـمعصيٌةـكبرةـوماتـمنـغرـتوبةـفهوـيـمشيئةـاهـتعاى؛ـفإنـ
شاءـعفاـعنهـوأدخلهـاجنةـأواً،ـوجعَلهـكالقسمـاأول،ـوإنـشاءـعّذبهـالقدرـالذيـ
يريدهـسبحانهـوتعاى،ـثمـيدخلهـاجنة،ـفاـيلدـيـالنارـأحٌدـماتـعىـالتوحيد،ـولوـ
عملـمنـامعايـماـعمل؛ـكاـأنهـاـيدخلـاجنةـأحدـماتـعىـالكفر،ـولوـعملـمنـ

أعالـالرـماـعمل.
هذاـخترـجامعـمذهبـأهلـاحقـيـهذهـامسألة،ـوقدـتظاهرتـأدلُةـالكتابـ
والسنةـوإماُعـمنـيعتُدـبهـمنـاأمةـعىـهذهـالقاعدة،ـوتواترتـبذلكـنصوٌصـحصلـ
العلمـالقطعي،ـفإذاـتـقّررتـهذهـالقاعدةـُملـعليهاـميعـماـورُدـمنـأحاديثـالبابـ
وغيـره،ـفإذاـوردـحديٌثـيـظاهرهـخالفٌةـوجبـتأويُلهـعليها؛ـليجمعـبنـنصوصـ
ـاهـ))(. ـاهـتعاى«. ـإنـشاء ـالباقي، ـتأويل ـُيعَرفـبه ـتأويلـبعضهاـما الرع،ـوسنذكرـمن
ـأوـيغفرـلهـعنها،ـ ـبعدـأنـيعذبـبمقدارـمعاصيه، وامقصودـبدخولـالعايـاجنة:
أوـعنـبعضها،ـواـيرادـأنهـبمجردـحقيقـاإيانـوصدقهـفيهـاـُحاسبـعىـيءـمنـ

امعايـالعمليةـالتيـيقومـها،ـومنـهناـافرقـأهلـالسنةـعنـامرجئةـامذمومة.ـ
قال الطحاوي: )وهم ي مشيئته وحكمه إْن شاء غفر هم، وعفا عنهم بفضله، 

كا ذكر عز وجّل ي كتابه: ﴿ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾( 
واآيةـالدالةـعىـأنـفاعلـالكبرةـليسـبكافرـهيـقولهـتعاىـيـسورةـالنساء:ـ

))(ـ»رحـصحيحـمسلم«ـ)):ـ7)2(.
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ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ 

ۇ﴾ـ]48[.ـ
وقالـيـنفسـالسورةـأيضًا:ـ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ـ]6))[.

فهاتانـاآيتانـتدّانـعىـأنـفاعلـالكبرةـليسـبكافرـمجردـفعلهـالكبرة؛ـأنهـ
ـامعايـ ـالركـمن ـاهـتعاىـمغفرَةـذنٍبـماـدون ـالكفرـوالرك؛ـحيثـعلق ُأخرجـمن

عىـامشيئة،ـفُيفهمـمنـذلكـأّنـفعلـالكبرةـاـُيدخلـامرءـيـالكفر.ـ
ـالتوبةـ ـإذاـماتواـقبل ـأهم ـبلـحكُمهم: ـبثواهم، ـالكبائرـوا ـأهل ـبعقوبة ـنقطع وا
فهمـيـمشيئةـاه،ـإنـشاءـعفاـعنهمـبفضلهـورمته،ـأوـبشفاعٍة،ـوإنـشاءـعّذهمـبقدرـ

جنايتهم،ـثمـأدخلهمـاجنة.ـ
ـبأنـعذيبهمـقطعّي،ـواـجوزـ ـالذينـقطعوا ـمذهبـاخوارجـوامعتزلة وهذاـخافًا
العفوـعنهم،ـورٌدـمذهبـامرجئةـالذينـيزعمونـأنـامؤمنـاـيدخلـالنارـأصًا،ـوإنـ

أتىـبجميعـامعايـوماتـقبلـالتوبة.ـ
احْظـيـهذهـاآيةـكيفـنفىـأنـيغفرـمنـأركـبه،ـأي:ـمنـماتـمركًا:ـ﴿ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ   ھ ھ ے﴾،ـإذنـماـدونـالكفرـواإراكـيمكنـأنـ
يغـفرهـاه،ـإماـبتـفُضٍلـمنهـباـشفاعة،ـأوـبشفاعةـالشافعيـنـمنـاأنبياءـوامؤمنن.

قال الطحاوي: )وإْن شـاء عذهم ي النـار بعدله، ثم خرجهم منها برمته 
وشفاعة الشافعن من أهل طاعته، ثم يبعثهم إى جنـته. وذلك بأن اه تعاى 
توّى أهل معرفته وم جعلهم ي الدارين كأهل ُنكرته الذين خابوا من هدايته 

وم ينالوا من وايته(. 



ـــ1005 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
ويـنسخةـالغنيمي:ـ»ذلكـبأنـاهـموىـأهلـمعرفته..«ـأي:ـنارهم.ـ

هذهـامسألةـعليهاـأدلةـقوية،ـمنهاـهذهـاآية،ـوقدـدّلتـاأحاديثـالصحيحةـ
ـأوـغره،ـوالقرآنـ ـالنبي، ـفيهم ـإاـمنـيشفع ـتعذيبـأصحابـالكبائر، الكثرةـعىـوقوع

ـالصاحاتـليسواـكالذينـعَصوا:ـ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ  ـآمنواـوعملوا ـالذين دَلـعىـأن
ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]ص:ـ28[.ـ

واأحاديُثـالصحيحةـقاصمةـللمخالف،ـمنـهاـحديثـالبـيعة:ـرواهـاإمامـ
البخاريـومسلٌمـوكثرـمنـأصحابـالسننـوحّفاظـاحديث.

روىـالبخاريـيـ»صحيحه«:ـعنـعبادةـبنـالصامتـريـاهـتعاىـعنهـقال:ـ
كناـعندـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيـملسـفقال:ـ»بايعويـعىـأنـاـتركواـباهـشيئًا،ـواـتسـرقوا،ـ
واـتزنوا«ـوقرأـهذهـاآيةـكَلهاـ»فمنـوىـمنكم،ـفأجرهـعىـاه،ـومنـأصابـمنـذلكـ
ـاهـعليه:ـإنـشاءـغفرـ شيئًا،ـفعوقبـبه،ـفهوـكفارته،ـومنـأصابـمنـذلكـشيئًا،ـفسره

له،ـوإنـشاءـعذبه«))(.
ومنهاـماـرواهـاإمامـأبوـداودـيـ»سننه«:ـعنـابنـمريز:ـأنـرجاًـمنـبنيـكنانةـ
بالشامـــيدعىـأباـممدـــيقول:ـإنـالوتـرـواجب،ـ ــيدعىـامخدجيـــسمعـرجاًـ
قالـامخدجي:ـفُرحُتـإىـعبادةـبنـالصامت،ـفأخرته،ـفقالـعبادة:ـكذبـأبوـممد!ـ
سمعُتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»مسـصلواتـكتبهنـاهـعىـالعباد،ـفمنـجاءـهن،ـمـ
يضّيعـمنهنـشيئًاـاستخفافًاـبحقهّنـكانـلهـعندـاهـعهٌدـأنـُيدخلهـاجنة،ـومنـمـيأِتـ

هنـفليسـلهـعندـاهـعهدـإنـشاءـعّذبه،ـوإنـشاءـأدخلهـاجنة«)2(.

))(ـكتابـاحدود،ـبابـاحدودـكفارةـ)6402(.
)2(ـكتابـالوتر،ـبابـفيمنـمـيوترـ)422)(.
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ـإنـفعلوهاـ ـمعينة ـأمورًا ـالصاةـوالسام ـاحديثـيوضحـفيهـرسولـاهـعليه وهذا
ُأدخلواـاجنة،ـوإْنـقّرواـبيءـمنها؛ـفإنـعوقبواـيـالدنياـسقطتـعنهمـيـاآخرة،ـ
ومنـفعلـمنـذلكـشيئًاـومـُيَقمـعليهـاحّدـيـالدنياـفُسر،ـإْنـشاءـغفرـله،ـوإْنـشاءـ

عذبه،ـويكونـهذاـيـيومـالقيامة.
ـامسألة،ـولكنـحصلـاخاُفـبنـالفقهاءـ واـيوجدـخافـبنـأهلـالسنةـيـهذه
منـبابـآخر،ـفُرويـعنـاإمامـأمدـأنهـيقولـبكفرـتاركـالصاة،ـولكنهـمـيُقلـبذلكـ
منـأجلـأنـفاعلـكّلـمعصيةـفهوـكافر،ـولذلكـخاُفهـليسـخافًاـأصليًاـبلـفرعيًا،ـ

فخّصصـتاركـالصاة.
ووجُهـدليلهم:ـ»احّدـالذيـبينـناـوبينهمـتركـالصاةـفمنـتركهاـفقدـكفر«))(؛ـ
حيثـأخذواـبظاهرـهذاـاحديث،ـوالقرائنـالدالةـعىـعدمـملهـعىـالظاهر،ـوعىـ
عدمـالكفرـتظهرـرجحانـماـذهبـإليهـاأئمةـالثاثة،ـوقدـحصلتـمناظرةـبنـاإمامـ

الشافعيـوأمدـيـهذهـامسألة،ـنسوقهاـكاـذكرهاـاإمامـتاجـالدينـالسبكي.ـ
قالـالتاجـالسبكيـيـالطبقاتـالكرى:ـ»حكىـأنـأمدـناظرـالشافعيـيـتاركـ

الصاةـفقالـلهـالشافعيـياـأمدـأتقولـإنهـيكفر.ـ
قال:ـنعم.ـ

قال:ـإذاـكانـكافرًاـفبمـيسلم؟
قال:ـيقولـاـإلهـإاـاهـممدـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص.

))(ـأخرجهـابنـحبانـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـبريدةـاحصيبـريـاهـعنه،ـكتابـالصاة،ـبابـ
الوعيدـعىـتركـالصاة،ـ)454)(.ـوالنسائيـيـ»السننـالكرى«،ـكتابـصاةـااستسقاء،ـ
بابـماـجاءـيـتكفرـمنـتركـالصاةـعمدًاـمنـغرـعذر،ـ)6734(.ـوفيه:ـ»إنـالعهد«ـبدلـ

»إنـاحد«.



ـــ1007 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
قال:ـالشافعيـفالرجلـمستديمـهذاـالقولـمـيركه!

قال:ـيسلمـبأنـيصي.
قال:ـصاةـالكافرـاـتصح،ـواـحكمـباإسامـها.

فانقطعـأمد،ـوسكت.
حكىـهذهـامناظرةـأبوـعيـاحسنـبنـعارـمنـأصحابنا،ـوهوـرجلـموصيـمنـ

تامذةـفخرـاإسامـالشاي«))(.ـاهـ.ـ
فغالبـالفقهاِءـعارضواـاحنابلة،ـفقالواـهم:ـإْنـاحتججُتمـهذاـاحديث،ـفقدـ
ـامسلمن،ـوعىـ ـأوـاخروجـمنـامسلمنـعىـمنـيغّش أطلقـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـلفظـ»الكفِر«،
منـحلفـبغرـاه،ـوعىـأمورـكثرة،ـفهلـتقولونـبأنـهؤاءـكفروا؟ـوهمـاـيقولونـ
بكفرـميعـهؤاء،ـفينجرحـاستداهمـحيثـأجَرُواـاحديثـيـكفرـتاركـالصاةـعىـ

ظاهِره،ـومنعواـالظاهَرـهنا،ـوالقرائنـالصارفةـموجودةـيـالطرفن.ـ
وهذاـيسّمىـنقضًاـللدليل،ـوهذاـكـاٍفـعندـاأصوليـنـلرفـمعنىـظاهرـ

احديثـإىـمعنىـآخر،ـفيصبحـامعنى:ـأنـهذاـالفعلـيشبهـفعلـالكفار.
ـالفعل،ـوحملـظاهرـاحديثـعىـهذا،ـومهورـ ـلزيادةـشناعة فإطاقـلفظـالكفر
أهلـالسنةـعىـأنـتاركـالصاةـفاسقـوليسـبكافر،ـومنـقالـمنهم:ـإنهـُيقتل،ـفقدـ

قالـبقتلهـحّدًا،ـومـيُقلـبقتلهـكفرًا.
واـُيسّويـاهـتعاىـيـيومـالدينـبنـأهلـمعرفتهـوبنـمنـأنكرهـومـيؤمنـبه.

))(ـ»طبقاتـالشافعيةـالكرى«،ـتاجـالدينـبنـعيـبنـعبدـالكايـالسبكيـت:ـ)77هــ)2:ـ)6(،ـ
هجـرـللطباعةـوالنشـرـوالتـوزيعـــ3)4)هـ،ـالطبعة:ـط2،ـت:ـد.ـممودـممدـالطنـاحيـ

د.ـعبدـالفتاحـممدـاحلو.
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وقدـذكرناـمنـقبلـحديثـالبخاريـيـالذينـُيـخرجونـمنـالنارـويدخلونـيـ
هرـاحياة،ـوروىـالبخاريـيـ»الصحيح«:ـعنـعبدـاهـريـاهـتعاىـعنه:ـقالـالنبيـ
ـاجنةـدخواً،ـرجلـيرجـمنـ ـالنارـخروجًاـمنها،ـوآخرـأهل ملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إيـأعلمـآخرـأهل
النارـحبوًا،ـفيقولـاه:ـاذهْب،ـفادخِلـاجنة،ـفيأتيها،ـفُيخَيلـإليهـأهاـمأى،ـفرجع،ـ
فيقول:ـياـرّب،ـوجدُهاـمأى،ـفيقول:ـاذهْب،ـفادخِلـاجنة،ـفيأتيها،ـفيخيلـإليهـأهاـ
مأى،ـفرجع،ـفيقول:ـياـربـوجدُهاـمأى،ـفيقول:ـاذهْب،ـفادخِلـاجنة؛ـفإنـلكـ
ـ»فيقول:ـأتسخرـمنيـ ـالدنيا«ــ ـأوـ»إنـلكـمثلـعرةـأمثال ـالدنياـوعرةـأمثاها«ــ مثل

ــأوـ»تضحكـمني«ـــ»وأنتـاملك؟«.ـ
فلقدـرأيُتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـضحكـحتىـبَدتـنواجذه!ـوكانـيقالـذلكـأدنىـ

أهلـاجنةـمنزلة))(.
ـبعدـأنـحمدـ ـالبخاريـعنـأنسـبنـمالك، ـالطويلـالذيـرواه ويـحديثـالشفاعة
النبيـعليهـالصاةـوالسامـرّبهـبمحامَدـوُيرجـأناسًاـمنـالنار،ـيقولـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»فأقول:ـياـ

رب،ـماـبقيـيـالنارـإاـمنـحبسهـالقرآن،ـووجبـعليهـاخلود«.
قالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»يرجـمنـالنارـمنـقال:ـاـإلهـإاـاه،ـوكانـيـقلبهـمنـاخرـماـ
ـاخرـماـيزنـبّرة،ـ ـاه،ـوكانـيـقلبهـمن ـالنارـمنـقال:ـاـإلهـإا يزنـشعرة،ـثمـيرجـمن

ثمـيرجـمنـالنارـمنـقال:ـاـإلهـإاـاه،ـوكانـيـقلبهـماـيزنـمنـاخرـذرة«)2(.
وقدـاعتمدـامخالفونـيـقولـهمـبخلودـأهلـالكبائرـيـالنارـعىـأفهاٍمـسقيمةـ
لبعضـآياتـمنـالقرآنـالكريم،ـوأملواـكثرًاـمنـاأحاديثـالنبويةـامّرحةـبخروجـ
بعضـأهلـالنـارـمنها،ـغرـملتفتيـنـإليها،ـوأنكروهاـمّدعيـنـأهمـاـيأخذونـهذهـ

))(ـكتابـالرقاق،ـبابـصفةـاجنةـوالنار،ـ))657(.
)2(ـكتابـالتوحيد،ـبابـقولـاهـتعاى:ـ﴿ۉ ۉ ې﴾ـ]ص:ـ75[،ـ)0)74(.



ـــ1009 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
اأحاديثـيـهذاـامقام،ـوهذاـإنكاٌرـمنهمـوخالفٌةـأوامَرـهـتعاى،ـأُمهاـباأخذـبقولـ
الرسول!ـوياـليتـهمـاعتمدواـعىـنصوصـرحةـمنـالقرآن،ـفكناـنقولـبعدـذلك:ـ
قّدمواـريَحـالقرآنـعىـآحادـالسنة،ـولكنهمـاعتمدواـعىـأفهاٍمـمنحرفةـلبعضـآياتـ

ـالصحيح.ـ ـالنظر ـالثبوتـأمام ـَتقوىـعى ـبدااتـا القرآن،ـومّسكوا
وقدـيقولـقائل:ـفمـاـبالناـنشغلـأنفسناـبمناقشةـهذهـاآراءـالتيـأفناهاـالزمانـ

وماتـأصحاها،ـومـيبقـمنهمـباٍق؟ـ
فنقول:ـإنناـننظرـيـالشبهةـمنـحيثـهيـسواءـكانـصاحُبهاـحّيًاـأوـميتًا؛ـأنـ
الشبهةـالتيـعرضتـلبعضـامتقدمنـرباـتعرضـنفُسهاـللمعارين،ـفيجبـالتنبيُهـ
عىـبطاهاـوامبالغةـيـالردـعليها،ـوهذاـهوـأصُلـوأساسـعلمـالتوحيد،ـاـسياـمعـ

قربـورودـهذهـالشبهة.ـ
ثمـنقولـهذاـالقائل:ـومنـأدراكـأنـأصحابـهذهـالشبهةـماتواـواندثروا،ـبلـ
ايزالونـموجودين،ـحتىـهذاـالزمان،ـواـتعدمـأنـجدـأحدًاـمنهمـإماـمرتديًاـثوبـ
ـأوـاخوارج،ـورباـجدـبعضـالعلاننـامنحرفنـعنـأصلـالدينـ ـأوـاإباضية، ااعتزال،
هتّمونـبتحريفـآياتـالقرآن؛ـليسِوغواـأنفسهمـاابتعاَدـعنـأصولـالدين،ـُموِمنـ

اجهلةـمنـالعوام،ـأنـقوهمـموافقـللقرآن.ـ
ومنـقالـبذلكـــيـهذاـالزمانـــالشيُخـأمدـاخلييـصاحبـكتابـ»احقـ
الدامغ«،ـفقدـرحـبقوله:ـ»وعقيدتناـــمعَرـاإباضيةــ:ـأنـكلـمنـدخلـالنارـمنـ
عصاةـاموحدينـوامركنـخَلدونـفيهاـإىـغرـأمد،ـكاـأنـمنـدخلـاجنةـمنـعبادـاهـ
اأبرارـاـيرجونـمنها،ـإذـالدارانـدارـخلود،ـوواَفـَقناـعىـذلكـامعتزلُةـواخوارجـ

عىـاختافـطوائفهم«.ـاهـ))(.

))(ـ»احقـالدامغ«ـص)9).
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وماـاعتمدـعليهـيـتبينـقولهـوااحتجاِجـلهـمنـالقرآنـقوَلهـتعاى:ـ﴿ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   * ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ﴾ـ]البقرة:ـ80-)8[،ـومـيذكرـاخلييـاآيةـ

الثالثةـمنـهذهـاآيات!
واستأنسـالشيخـاخلييـبرأيـممدـرشيدـرضاـصاحبـممدـعبدهـيـ»تفسره«ـ
ـيكنـمنهمـ ـإذـم ـالعلاء؛ ـآراء ـإىـقولهـعندناـيـمقابل ـُيرَكُن ـيعرفـأنـهذاـا للقرآن،ـوم
واـبمنزلتهم،ـواـالتزمـبقواعدهم،ـوأنـلهـكثرًاـمنـاأقوالـالباطلة،ـهوـوشيخه،ـ
ـالسنة،ـولكنـهيهات!ـكيفـ ـامنتسبنـأهل ـامشهور:ـأنهـمن ـاستأنسـبقوله؛ـأن ولعله
ـانتسبـإليهمـوهوـمناقٌضـ يكونـمنهمـمنـيالفهمـيـأصولـوفروع.ـوكيفـُيسَلمـمن

همـيـكثرـمنـاأقوال؟ـ
وعىـكلـحال،ـفليسـمرادناـالردـعىـرشيدـرضا،ـواـشيِخهـهنا،ـبلـمراُدناـ

بيانـضعفـاحتجاجـمنـاحتّجـهذهـاآيةـونحوها.ـ
قالـاخلييـيـتوجيهـاستداله:ـ»ودالتهـعليهـمنـوجوه:

وقدـ النص،ـ هذاـ منـ ظاهرـ هوـ كاـ الـَمنبت؛ـ هوديُةـ العقيدةـ هذهـ أنـ أوها:ـ
ذكرتـيـمساقـالتنديدـهم،ـوالتشهرـبضاهم.ـ

بهـ امقصودـ ااستفهامـ مورَدـ الواردـ القولـ هذاـ ااستنكارـ منـ فيهـ ماـ ثانيها:ـ
اه،ـوإناـهيـمنـ إىـعهدـمنـ مقالتهمـهذهـ يستندواـيـ مـ بأهمـ والتقريرـ التحدي،ـ
فياـ همـ التأيـ عنـ ردعًاـ بذلكـ وناهيكـ علم،ـ بغرـ تعاىـ عليهـ يتقّولونهـ ماـ ضمنـ

يقولون،ـواخوضـمعهمـفياـيوضون.ـ
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ثالثها:ـماـفيهـمنـالبيانـالريحـبأنـمصرـكّلـمنـارتكبـسيئةـوأحاطتـبهـ
خطيئتهـــلعدمـخلصهـمنهاـبالتوبةـالنصوحــ:ـأنهـخالٌدـيـالنارـمعـاخالدين،ـوهوـرٌدـ
ـاهـ))(. ـاإثم«. ـاإرارـعى ـالنجاةـمع ـالطامعنـي ـأطاَع ـالدعوىـيستأصل عىـهذه
هذاـهوـحاصُلـماـاعتمدـعليهـيـتقريرـقوله،ـوسوفـنبنـــفياـييـــبطانـ
ميعـماـاستدلـبهـواعتمدـعليه،ـمعـأنهـيكفيـيـبطانهـأنهـمـجدـلهـنصرًاـيـهذاـ

الزمانـإاـممدـعبدهـوممدـرشيدـرضا!ـ
فأماـالردـعىـماـقالهـأواً:ـفاـنملكـإاـأنـنقولـله:ـكيفـسَولتـلكـنفسكـ
ـلليهود،ـومستمّدينـ ـمساوين ـبخالدينـيـالنار، ـليسوا ـالكبائر ـأهل ـبأن أنـجعلـمنـقال
علاءـ قوُلـماهرـ هوـ القولـ هذاـ أنـ ــ احاذقـ أهاـ ــ تعلمـ أاـ ومتبعنـهم؟ـ منهم،ـ
امسلمن،ـوقدـأمعـعىـهذاـعلاُءـأهلـالسنة،ـفهلـترىـأنـعلاءـأهلـالسنةـأخذواـ
هذاـاأصَلـمنـاليهود،ـومـيكنـهمـمرجٌعـمنـنبِيهم،ـأِهذاـاحِدـبلغـبكـالتعُصُبـ

واللجاجةـيـاخصومة؛ـلنرةـمثلـهذاـالرأيـالضعيف.ـ
ثمـكيفـتقول:ـإهمـمثلـاليهود؟ـواليهودـقدـكفرواـباهـالعظيمـوذلكـبعدمـ
إياهمـبسيدناـممد،ـوبعنادهمـهـتعاى،ـوعدمـخضوعهمـأمرهـجلـشأنه،ـفهلـأهلـ

السنةـيساوونـهؤاءـاخبثاءـيـهذاـاأمرـأيضًا؟ـ
النبيـ السنةـعنـ التيـرواهاـأهلـ أيضًاـأنـاأحاديثـ تعتقدـ له:ـهلـ نقولـ ثمـ
بعدـ النارـ منـ الكبائرـ أهلـ خروجـ يـ الكتب،ـ منـ الصحاحـ يـ وذلكـ السامـ عليهـ
دخوهمـفيها،ـهيـأحاديُثـدَسهاـاليهوُدـأيضًاـعىـعلاءـأهلـالسنة؟ـإنكـإنـرأيتـ

ذلك،ـفقدـبالغَتـــواهـــيـتعصبك.

))(ـ»احقـالدامغ«ـص202.
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ـالباحثنـ ـمنـاليهود،ـإاـمّردـكذٍبـاـيليقـبالعلاء ـالرأيـمأخوٌذ ـقولهـبأنـهذا وما

عنـاحّقـوامجتهدينـالصادقن،ـالذينـيستحّقونـاأخَذـعنهمـوااعتداَدـبقوهم.ـ
وأماـماـقالهـثانيًا،ـفاـوجهـله؛ـأنـالذيـقالـبعدمـخلودـأهلـالكبائرـيـالنار،ـ

إناـالتجأـيـهذاـالقولـإىـكامـاهـتعاىـورسوله؛ـكاـقلنا.ـ
وهؤاءـمـيّصصواـأنفسهمـــكاـاّدعىـاليهودـــذلكـأنفسهمـخاصًةـدونـ

سائرـالناس،ـفأُيـوجهـشبهـبنـهؤاءـوهؤاء؟ـ
وأماـعلاءـأهلـاحق،ـفإناـأخذواـهذاـالقولـماـفهموهـمنـآياتـالقرآن،ـوماـ
ــ سابقًاـ أخرناكـ كاـ ــ ومنهاـ ذلك،ـ الواضحةـيـ العظيمـ النبيـ أحاديثـ منـ بلغهمـ
شفاعتهـالتيـادخرهاـأهلـالكبائرـمنـأمته،ـوإخراجـمنـليسـيـقلبهـإاـمقدارـحبةـمنـ
خردلـمنـإيان...ـوغرـذلكـماـنبهناكـعليه،ـفكيفـجيزـهذاـالرجلـلنفسهـأنـيقول:ـ
إنـعلاءـأهلـالسنةـيـقوهمـهذاـيتأسونـباليهود؟ـأليسـيـذلكـاادعاءـكذٌبـمض،ـ

ومّردـاهامـيدفعهـإليهـاهوى.ـ
وأماـثالثًا:ـفإنـاهـتعاىـحكمـباخلودـيـالنارـعىـمنـفعلـأمرين:ـ

اأول:ـمنـاكتسبـسيئة،ـوالثاي:ـأحاطتـبهـخطيئته،ـفمنـحّققـفيهـاأمران،ـ
فهؤاءـالذينـوردـالتوُعدـهمـبالنارـواخلودـفيها.ـ

ومنـالواضح:ـأنـامراَدـبالسيئةـغُرـامرادـباإحاطةـهنا،ـولذلكـفقدـوجبـأنـ
نفّرـالسيئة:ـبسيئةـخاصة،ـوهيـالكفر،ـواإحاطة:ـبإحاطةـالذنوبـواستغراِقِهـفيهاـ

بعدـكفره،ـوهذاـهوـاموافقـمقتىـاآيةـالكريمة.ـ
ـالكفر،ـ ـمنـأنـالسيئة:ـهيـمطَلقـالكبرة،ـحتىـيدخلـفيها وليسـالذيـاّدعاهـهذا

وأيـكبرةـأخرى.ـ
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ــموافٌقـموضوعها،ـحيثـإهاـوردتـيـ الذيـذكرناهـلآيةـ ــ التفسرـ وهذاـ
حقـاليهود،ـومعلوٌمـأنـهؤاءـكفارـأصًا،ـوهمـمبالغونـيـالتلُبسـبالذنوب،ـحتىـ

صارتـميطةـهم.ـ
تعـاى:ـ﴿ھ ھ  قـولهـ أعنيـ بعدها،ـ التيـ أيضـًاـموافـقـلآيـةـ وهوـ
ھ...﴾ـإلخ،ـوالتيـمـيذكرهاـاخلييـيـكتابه،ـفهيـتقارنـبنـحالـاليهودـالذينـ
النار،ـ باخلودـيـ عليهمـ فيحكمـ الكثرة،ـ وامعاَيـ الباطلةـ اأعاَلـ كفرواـوعملواـ
ويقابلـحاهمـبحالـالذينـآمنواـوعملواـالصاحات،ـفيحكمـعليهمـباخلودـيـاجنةـ

أيضًا.ـ
ومـيشرطـإحاطَةـاأعالـالصاحةـهؤاءـبلـأطلقـالقوَلـفيها،ـحتىـيصدقـ
عليهمـالقول:ـوإنـفعلواـبعضـامعاي؛ـفاإيانـمقابلـللسيئةـالتيـهيـالكفر،ـواأعالـ

مقابلـللخطيئة.
ثمـإنـاهـتعاىـعَلقـاحكمـباخلودـيـالنارـعىـإحاطةـاخطيئةـبه،ـوليسـعىـ
مّردـاخطيئة،ـفاـبدـأنـيكونـإحاطةـاخطيئةـمعنًىـزائـٌدـعىـمردـاخطيئة،ـوهذاـ
عملـ لهـ يبقىـ اـ حتىـ امعايـ وتكاثرـ الكفرـ بأنهـ قولناـ يـ ذكرناهـ الذيـ هوـ امعنىـ

صالح؛ـأنـالكافرـاـعملـُيقبلـمنه.ـ
واـينطبقـهذاـامعنىـــأعني:ـإحاطةـاخطيئةـــعىـامؤمن؛ـأنـأصلـاإيانـ
معه،ـواـيتصّورـمؤمنـيصُدقـعليهـأنهـأحاطتـبهـخطيئته؛ـأنهـماـدامـيشهدـويؤمنـ
اآيةـورُطـ مفهوُمـ يتحّققـ فاـ للخطيئة،ـ إحاطَةـ فاـ الكريم،ـ وبرسولهـ تعاىـ باهـ

اندراجهـيـاحكمـباخلودـيـالنار.ـ
أنـ النار،ـوبنـ فهوـخالدـيـ بىـمنـكسبـسيئةـوأخطأـ يقال:ـ أنـ وفرقـبنـ

يقال:ـبىـمنـكسبـسيئةـوأحاطتـبهـخطيئتهـفهوـخالدـيـالنار.ـ
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وامذكورـيـاآيةـالكريمة،ـهوـالنمطـالثاي،ـوإذاـثبتـهذا،ـوهوـكذلك،ـفاـ
يتحققـ اـ اإحاطةـ مفهومـ أنـ يكُفر؛ـ فقط،ـ واحدةـ كبرةـ فاعلـ بأنـ قوهمـ يتحققـ
العربية،ـ اللغةـ يفهمـ منـ ُينَكـُرـ اـ ماـ التعبرين،ـ بنـ الفرقـ لوجودـ واحدة؛ـ بكبرةـ
فيلزمهمـأنـيقولوا:ـإنـالواحدـاـيكفرـإاـإنـفعلـعدَةـكبائر،ـوإنـقالواـذلكـأفسدواـ
مذهَبهم؛ـأنـحديَدـعدٍدـمعنـدونـغره،ـمّردـحُكمـمنهم،ـوعدمـاإقرارـبالفرقـ

معاندةـلّلغة،ـومنـوقعـبنـهذاـوذاك،ـفمذهبهـباطلـباـريب!ـ
وقدـيقولـقائل:ـإذاـكانـالكفرـوحَدهـيرّتبـعليهـاخلوُدـيـالنار،ـفاـفائدةـذكرـ

إحاطةـاخطيئةـبهـبعدـذلك،ـفاـأثرـهاـمعـالكفر؟ـ
نقولـهذاـالقائل:ـنعم!ـإنـالكفرـوحدهـكاٍفـيـترتبـاخلودـيـالنارـللكافر،ـ
ولكنـماذاـيكونـاحالـإذاـانضّمـهذاـالكفرـأيضًاـفعُلـمعاٍصـوخطاياـعديدٍةـحيطـ
بالفاعل؟ـأاـيزيدـهذاـمنـعذابه؟ـومـتقول:ـإنهـاـأثرـللخطاياـبوجودـالكفر؟ـبلـهاـ
أثر!ـأاـتعلمـأنـمراتَبـتعذيبـالكفارـختلف،ـوذلكـبحسبـعنادهمـومصادمتهمـ

لأوامرـاإهية؟ـفللنارـدركات،ـكاـللجنةـدرجات.ـ
اتبعهمـيـسرهم،ـوهذاـيناسبهـ ثمـإنـامقامـمقامـوعيدـوهديدـلليهودـومنـ
بلـ الكفر،ـ ليسـهوـمّردـ فعلوهـ وماـ بعِضه،ـ وليسـعىـ فعلوه،ـ ماـ التهديُدـعىـكلـ
أضافواـإىـالكفرـاخطاياـوامعاَيـالعديدة؛ـفناسبـهناـأنـيضافـيـسببـخلودهمـ

يـالنارـمعاصيهم،ـلَرواـأنـسيئاِهمـومعاصَيهمـوذنوَهمـتزيدـيـتعذيبهم.ـ
وفرٌقـعظيمـبنـأنـتقول:ـهذاـكَفَرـباهـولكنـكانتـسرتهـحسنةـبنـالناس،ـ
ومـيعاِدـأنبياءـاهـتعاى،ـومـُيؤذـالناس،ـومـحّرفـقولـاهـتعاى،ـوبنـمنـأضافـإىـ
كفِرهـذلكـكَله،ـهلـيستويانـيـالعذابـاأخروي؟ـاـبلـشتانـماـبينهاـمعـخلودماـ

يـالنار.
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وإذاـعرفناـأنـيـاآيةـالكريمةـكلمَتنـاثنتن:ـاأوى:ـقولهـتعاى:ـ﴿ں﴾،ـ
تلك،ـوليسـ قوله:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾،ـوأنـمعنىـهذهـغرـمعنىـ والثانية:ـ
ذكُرماـمردـتكرار،ـبلـلكلـواحدةـفائدٌةـمستقلة،ـفنقول:ـإنـامفتيـاخلييـاإبايـ
ـتفسرـبعضـالسلفـلكلمةـ ـــذكر ـالنار ـالكبرةـخالدـي ـفاعل ـأن ـــوهو ليدللـعىـقوله
﴿ڻ﴾ـفقط،ـوأملـذكرـتفسرـ»السيئة«،ـوهذاـالفعلـمنهـيدُلـعىـطريقةـغرـ
سليمةـيـالتفسر،ـإنـكانتـمقصودًة،ـفهوـعىـخطرـعظيم،ـوإاـفهيـتدُلـعىـعدمـ

انتباهـلِـاـذكرناه،ـوهذاـُيضعفـاستداله،ـبلـُيبطله.ـ
إىـذلكـ ثمـأضافـواـ السلفـفسـرواـكلمةـ﴿ں﴾،ـ أنـ نقوله:ـ ماـ وبيانـ
تفسرهمـلكلمةـ﴿ڻ﴾،ـوذلكـمعـعدمـإمالـمفهومـاإحاطةـالذيـذكرناه،ـ
ـأوـسيئةـخاصة.ـ ـكلـالسيئات، ـبالسيئة: ـأنـيكونـامراد ـإما ـيي: وااحتااتـتدورـعىـما
واأصلـهناـاخصوص؛ـأنهـنكرةـيـسياقـاإثبات،ـفاـيعم،ـفامراد:ـسيئـةـ
ـالكبرةـمطلقًا،ـ ـفيها ـبحيثـيدخل ـأُيـسيئة؛ ـيرادـها ـأن ـفإما ـإذن،ـوماـدامـكذلك، خاصة
أوـيرادـهاـعنـالكفرـوالرك؛ـفهناـاحتاانـراجحانـفقط:ـأنـتكونـالسيئةـإماـالكفرـ
والرك،ـأوـمطلقـالكبرة،ـوحتملـأنـيكونـمطلقـامعصيةـامتوعدـعليهاـبالعذابـ

فتدخلـالكبرةـفيهاـباأوى.ـ
وأماـاخطيئةـفتحتملـعنـااحتمـالنـأيضًا،ـإماـالكفرـوالرك،ـوإماـمطلقـ

امعصيةـوالكبرة.ـ
ـامعصيةـوالذنوبـ ـإنـاخطيئة ـيقول: ـأن ـفإما ـبالكفر، ـنقول:ـمنـفرـالسيئة واآن

الكبرة،ـأوـأنـيقولـها:ـهيـآثارـالكفرـالتيـحيطـبقلبـاإنسان.ـ
ومنـفرـالسيئـةـبمطلقـامعصية،ـفاـيمكنـأنـهملـمفهومـإحاطةـاخطيئة،ـ

ويصبـفكرهـعىـمردـاخطيئة،ـبلـإنهـيلتفتـإىـمفهومـاإحاطةـقطعًا.ـ
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ـالكلمتنـ ـلكلـواحدةـمن ـأّن ـإى ـيلتفتـمطلقًا ـاخلييـم ـإن والذيـنريدـقولهـهنا:
ـمفهومـاخطيئةـفقط،ـوأملـمفهومـ معنىـمستقّا،ـوصبـاهتامهـعىـجلبـبعضـاآراء
ـوليسـمردـاخطيئة،ـوجعلـاخافـ ـمعـأنهـهوـامذكورـيـاآية، ـبالفاعل، إحاطةـاخطيئة
بنـالعلاءـيـمفهومـمطلِقـاخطيئةـدليًاـلهـعىـأنـمطلقـامعصيةـتستلزمـاخلودـيـ

الكفر.ـ
وهذاـاأسلوبـمنـالتفسرـأسلوٌبـانتقائيـباـريب،ـواـيائمـالباحَثـعنـ

احق.ـ
ـامرادـ ـالسلفـيريدـهاـأنـيؤيدـقوله،ـبأن ـاستحرـاخلييـعدةـنصوصـعن وقد
باخطيئةـإناـهوـمطلقـالكبرة،ـوسوفـنوردـأقوالـالسلفـمنـهذهـاأمة،ـونحّللهاـ

ونبنـحقيقةـالقولـيـهذهـاآية،ـونعلقـعليها.
قالـاإمامـالسيوطيـيـ»تفسره«:

ـابنـعباسـريـاهـعنهـيـقوله:ـ﴿ڱ ڱ ڱ﴾ـ ـأيـحاتم:ـعن ـابن »أخرج
قال:ـالرك.

وأخرجـعبدـبنـميد:ـعنـماهدـوعكرمةـوقتادةـمثله.
وأخرجـابنـايـحاتم:ـعنـأيـهريرةـيـقوله:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـقال:ـ

أحاط به ركه.ـ
وأخرجـابنـاسحاقـوابنـامنذرـوابنـأيـحاتم:ـعنـابنـعباسـيـقوله:ـ﴿ڱ 
ڱ ڱ ں ﴾ـأي:ـمنـعملـمثلـأعالكمـوكفر باـكفرتمـبهـحتىـحيطـكفرهـ

باـلهـمنـحسنةـ﴿ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ * ھ ھ ھ 
ھ ﴾ـأي:ـمنـآمنـباـكفرتمـبه،ـوعملـباـتركتمـمنـدينه،ـفلهمـاجنةـخالدينـ
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فيها،ـيرهمـأنـالثوابـباخرـوالرـمقيمـعىـأهلهـأبدًا،ـاـانقطاعـلهـأبدًا.

ـقتادةـيـقوله:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـ ـبنـميدـوابنـجرير:ـعن وأخرجـعبد
قال:ـهيـالكبرةـاموجبُةـأهلهاـالناَر.

وأخرجـوكيـعـوابنـجريـر:ـعنـاحسنـأنهـسئـلـعنـقـوله:ـ﴿ں ڻ 
ڻ﴾ـماـاخطيئـة؟ـقال:ـاقـرؤواـالقرآن،ـفكلـآيةـوعدـاهـعليهاـالنـاَر،ـفهيـ

اخطيئة.ـ
ـعنـماهدـيـقوله:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـ وأخرجـعبدـبنـميدـوابنـجرير:
ـالقلبـحتىـيكونـ ـارتفعت،ـحتىـتغشى ـفكلاـعملـذنبًا ـالذنوبـحيطـبالقلوب، قال:

هكذا،ـوقبضـكّفه،ـثمـقال:ـواخطيئة:ـكُلـذنبـوعدـاهـعليهـالناَر.ـ
وأخرجـابنـايـشيبةـوعبدـبنـميدـوابنـجرير:ـعنـالربيعـبنـخيثمـيـقوله:ـ

﴿ں ڻ ڻ﴾ـقال:ـهوـالذيـيموتـعىـخطيئتهـقبلـأنـيتوب.ـ
وأخرجـوكيعـوابنـجرير:ـعنـاأعمشـيـقوله:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـ

قال:ـماتـبذنبه«.ـاهـ))(.
وقالـابنـجريرـالطريـيـ»تفسره«ـيـامرادـمنـالسيئةـماـتلخيصه:

»عنـابنـعباسـقال:ـوأماـالسيئةـالتيـذكرـاهـيـهذاـامكانـفإهاـالركـباه.ـ
وعنـأيـوائل:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾ـقال:ـالركـباه.

وعنـابنـأيـنجيح:ـعنـماهد:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾:ـركًا.ـ
ويـروايةـأخرى:ـعنـابنـأيـنجيح:ـعنـماهد:ـمثله.ـ

))(ـ»الدرـامنثور«ـ)):ـ209(.
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ـالسيئةـفالرك.ـ ـأما وعنـسعيد:ـعنـقتادة:ـقوله:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾ـقال:

وعنـمعمر:ـعنـقتادةـمثله.ـ
ـالذنوبـ ـالسيئةـفهي: ـأما ـالسدي:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾: وعنـأسباط:ـعن

التيـوعدـعليهاـالناَر.
وعنـابنـجريجـقال:ـقلتـلعطاء:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾؟ـقال:ـالرك.

قالـابنـجريجـقال:ـقالـماهدـ﴿ں﴾:ـركًا.ـ
وعنـالربيع:ـقوله:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾ـيعني:ـالرك«.ـاهـ))(.

ـتعاى:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـ ـالتيـوردتـيـقوله ـالطريـاأقوال ـأورد ثم
فقالـماـحاصله:ـ

»عنـالضحاك:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـقال:ـماتـبذنبه.ـ
وعنـالربيعـبنـخثيم:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـقال:ـماتـعليها.ـ

وعنـسعيدـبنـجبرـــأوـعكرمةـــعنـابنـعباس:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـ
قال:ـحيطـكفرهـباـلهـمنـحسنة.ـ

وعنـماهد:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـقال:ـماـأوجبـاهـفيهـالنار.ـ
وعنـقتادة:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـقال:ـأماـاخطيئةـفالكبرةـاموجبة.ـ

ويـروايةـأخرىـعنـعبدـالرزاق:ـعنـقتادة:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـقال:ـ
اخطيئة:ـالكبائر.ـ

وعنـسـامـبنـمسكيـنـقال:ـسـألـرجلـالـحسنـعنـقوله:ـ﴿ں ڻ 

))(ـ»تفسرـالطري«ـ)):ـ384(.
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ڻ﴾ـفقال:ـماـتدريـماـاخطيئة؟ـياـبني،ـاتلـالقرآنـفكلـآيةـوعدـاهـعليهاـ

الناَر،ـفهيـاخطيئة.ـ
وعـنـمنـصور:ـعنـمـجاهدـيـقـوله:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ﴾ـقال:ـكلـذنبـميطـفهوـماـوعدـاهـعليهـالنار.ـ
وعنـأيـرزين:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـقال:ـماتـبخطيئته.ـ

وعنـأيـرزين:ـعنـالربيعـبنـخثيمـيـقوله:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـقال:ـ
هوـالذيـيموتـعىـخطيئتهـقبلـأنـيتوب.ـ

وقالـوكيع:ـسمعتـاأعمشـيقولـيـقوله:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾:ـماتـ
بذنوبه.ـ

وعنـالربيع:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾:ـالكبرةـاموجبة.ـ
وعنـأسباط:ـعنـالسدي:ـأحاطتـبهـخطيئته،ـفاتـومـيتب.ـ

ـالرك،ـثمـ ـابنـجريجـقال:ـقلتـلعطاء:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـقال: وعن
تاـ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ـ]النمل:ـ90[«))(.

وسوفـنلخصـلكـأقواهمـيـهاتنـالكلمتن:ـأعنيـ﴿ی﴾ـو﴿ں 
ڻ ڻ﴾ـأوـ»اخطيئـة«ـبجدولـُيظهرـلكـمقدارـاخطأـالذيـوقعـفيهـاخليُيـ
عندماـاقترـعىـذكرـتفسرهمـلكلمةـ»اخطيئـة«،ـوأملـتفسَرهمـلكلمةـ»السيئة«ـ
ــمعـأهاـهيـاأصلـــلتعلمـبعدـذلكـأنـهذاـالصنيعـمنهـيبُعدـأنـيكونـعنـغفلة،ـ

وإاـكانتـقادحةـيـأصلـعلمهـوأحكامهـالتيـيقولـها.ـ

))(ـ»تفسرـالطري«ـ)):ـ287-286(.
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تفسر قوله تعاى: ﴿ں ڻ تفسر كلمة ﴿ۇئ﴾اسم امفر
ڻ﴾، أو ﴿ۓ﴾ فقط

حيطـكفرهـباـلهـمنـحسنةالركـباهابنـعباس
الركـباهأبوـوائل

ماهدـ)الروايةـاأوى(
ماهدـ)الثانية(
ماهدـ)الثالثة(

الركـ)الروايةـاأوى(
الركـ)الثانية(
الركـ)الثالثة(

ماـأوجبـاهـفيهـالنار
كلـذنبـميطـفهوـماـوعدـاهـعليهـالنار

قتادةـ)الروايةـاأوى(
قتادةـ)الثانية(

الركـ)الروايةـاأوى(
الركـ)الثانية(

الكبرةـاموجبة
الكبائر

الذنوبـالتيـوعدـعليهاـالُسِدّي
ماتـعليهاـومـيتبالنار

الركالركعطاء

الركالربيعـبنـخيثم
-ـالكبرةـاموجبة
-ـماتـعلها

ـالذيـيموتـعىـخطيئتهـقبلـأنـيموت -
ماتـبذنبهالضحاك
ماـوعدـعليهـالناراحسنـ
ماتـبخطيئتهأبوـرزين
ماتـبذنوبهاأعمش
الركعكرمة

الركأبوـهريرة

ـامفرين،ـ ـبالركـمنـميع ـأنـهناكـإماعًاـعىـتفسرـ)السيئة( فناحظـمنـهذا
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إاـالسدي،ـفإنهـعرـعنـذلكـبعبارةـحتمله،ـفقال:هيـالذنوبـالتيـوعدـعليهاـالنار،ـ
ـاـيرقىـإىـغرهـ ـيـالتفسرــ وعبارتهـعامة،ـومتملةـللركـولغره،ـعىـأنـالسديــ

منـامفّرين،ـويكفيـعنهمـابنـعباسـريـاهـتعاىـعنه.
واخلييـلـاـاقترـعىـإيرادـتفسرـابنـعباسـوماهدـوقـتادةـواحسنـوأيـ
رزينـوالربيعـواأعمشـوالسديـلكلمةـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـمهمًاـتفسيـرـ
كلمةـ﴿ۇئ﴾،ـرآهمـميعهمـيقولون:ـإنـتفسرهاـهوـالذنوب،ـإاـابنـعباسـالذيـ

فّرهـباـذكرناه.
ـ»والكفرـ ـفقالـتعليقًاـعىـقولـابنـعباس: وقدـأّولـاخلييـتفسرـابنـعباسـأيضًا
ـاأئمةـحتىـ ـفبالغـيـالغلطـعىـهؤاء ـاهـ))(، ـالنعم«. ـمنـكفران ـالكبائرـكلها؛ـأها يعُم
ـبناًءـعىـمذهبـاإباضية،ـاـبناءـعىـ ـفأّوله ـابنـعباسـعىـظاهره، ـقول ـأنـُجرَي ـُيطِق م
مذهبـأهلـالسنة،ـفحملـ»الكفر«ـيـقولـابنـعباسـعىـكفرـالنعمة،ـمعـأنـالظاهرـ

منـقولـابنـعباس:ـأنهـاـيريدـإاـالكفرـاحقيقي،ـوهوـالكفرـباه.
ـيتمسكـ ـأنـما ـيتبنـلكم ـاآية، ـالعرضـامخترـامستعجلـلتفسرـهذه ومنـهذا
ـالسنةـيـأقواهمـهوـمّردـشبهاٍتـوحريفاتـوأوهامـفاسدةـاـقيامـ ـامخالفونـأهل به
هاـأمامـالنظرـالصحيح،ـولوـأردناـتتبعـبقيةـاستدااتهـعىـهذاـامطلب،ـلطالـامقام،ـ
ولكناـاكتفيناـبأولـوأعظِمـدليلـعنده،ـوبَيـنّاـماـيـاستدالهـمنـضعفـوحُكم،ـوباقيـ

أدلتهـضعيفةـمتهاوية،ـواهـاموفق.ـ
قال الطحاوي: )اللهم يا وي اإسام وأهله، مّسكنا باإسام حتى نلقاك به(
هذاـدعاٌءـمنـاإمامـالطحاويـمناسبـلِـاـمىـمنـاموتـعىـاإسام،ـوهوـ

))(ـ»احقـالدامغ«ـص204.
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مبنٌيـعىـأصولـعقائدية،ـوهي:ـأنـالفوزـهوـيـاموتـعىـاإسام،ـاـيـأنـتكونـ
ـثمـتنقلبـأموركـوترتكس،ـوتنقلبـعىـعقبيك،ـوهذاـ ـمنـحياتك، ـمعينة مسلًاـيـمدة
ـالصدق،ـوالتوكلـعليهـ ـنية ـإاـبتوفيقـاهـتعاى،ـواستمرار البقاءـعىـالدينـالقويمـاـيتُم

جلـشأنه،ـقالـالبابري:
»إناـطلبـالثباَتـعىـاإسامـإىـاموت؛ـأنـالسعادةـاأبديةـــوهيـاخلودـيـ
ـإىـ ـبالثباتـعىـاإسام ـإناـحصل ـالروحـوالرحانــ ـأنواع ـالرمن،ـمع اجنان،ـيـجوار
ـــ ـــمعـعصمتهم ـباخواتيم،ـواأنبياءـعليهمـالسام أنـيلقىـاهـبعدـاموت؛ـأنـااعتبار
ـالسام:ـ ـقالـاهـتعاىـإخبارًاـعنـيوسفـعليه ـالثباتـعىـاإسامـواموتـعليه؛ طلبوا
﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾ـ]يوسف:ـ)0)[.ـفغيـُرهمـأوى،ـوااقـتداءـهمـ
امؤمنـبنـاخوفـوالرجاءـإىـأنـيموتـعىـملةـاإسام،ـفـوجبـ حسٌن،ـوأنـ

ااهتامـبطلبـالثباتـعليهاـإىـاموت«))(.
قال الطحاوي: )ونرى الصاَة خلف كل َبـٍر وفاجر من أهل القبلة، وعى من 
مات منهم، وا ُنـنزل أحدًا منهم جنة وا نارًا، وا نشهد عليهم بكفٍر وا 
برك وا بنفاق، ما م يظهر منهم يء من ذلك، ونذر رائرهم إى اه تعاى(
ـالطحاويـذكرهاـللتنبيهـعىـبعضـ ـاإشارةـإليها،ـوسببـإعادة ـامعايـسبق هذه

امعايـالتفصيلية،ـفهوـتفصيلـبعدـإمال.ـ
»ونرىـالصاة«:ـأهلـالسنـةـيعتـقدونـبصحةـالصاةـخلَفـكلـبـرـوفاجر،ـ
وهذاـالكامـظاهرهـالعموم،ـونحنـنعلمـأنهـقدـيثورـيـنفسكـيءـمنـالصاةـخلفـ
شخصـتعرفـأنهـيرقـأوـيظلمـأوـيفعلـغرـذلكـمنـاأمور،ـوقدـيتوّجسـاإنسانـ
ـتكونـ ـفإها ـــوإنـجازتــ ـالصاةـخلفـهؤاء ـأن ـأحكاٌم: منـالصاةـخلَفه،ـويـالفقه

))(ـ»شرحـالبابرتي«ـص5)).
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مفضولة،ـفإنـاستطعَتـالصاةـخلَفـمنـاـتعرفـعنهـذلك،ـفإنـذلكـيكونـأفضلـ

ـالصاَةـتصُحـخلفـمنـذكرناه.ـ باـريب،ـولكن
ومنـامعلوم:ـأنهـاـجبـعىـاإنسـانـالفحصـوالسـؤالـعنـالشخصـقبلـ
ـالعوارضـالقادحة. ـالذّمةـمن ـبريئي ـيكونوا ـامسلمنـأن ـاأصلـي الصاةـخلفه؛ـأن

والفاجر:ـهوـالفاسق،ـسواءـفعلـكبرة،ـأمـكانـمّرًاـعىـصغرة.
ماذاـقالـاإمامـالطحاوي:ـنصيـعىـمنـماتـمنهم،ـومعروٌفـأنـكلـمنـماتـ
منـأهلـاإيانـنصيـعليه؟ـربمـاـيتوهمـبعضـالناسـأنـالفاسقـاـنصيـعليه؛ـبناًءـ
عىـبعضـالرواياتـالتيـمـيصِلـفيهاـالنبيـعليهـالصاةـوالسـامـعىـبعضـالناس،ـ
فيحسبونـأنـكلـواحدـفعلـمعصيًةـاـُيصىـعليه،ـوُيتوهمـبعدـذلكـأنـذلكـعقيدٌة،ـ
ـمنـالناسـيعتقدونـ ـينقدحـإياُنه،ـوقدـرأيناـكثرًا ـالذيـإذاـخالفه ونوعـمنـالواءـوالراء
ـفاأصل:ـ ـاإيانـواإسام؛ ـأيـشخصـثبتـلهـحكُم ـأّن ـاأفكار،ـولكنـاحّق مثلـهذه
أنـنصَيـعليه،ـواـيمنُعناـمنـذلكـحوادثـجزئيةـقدـاـنفهمهاـعىـسبيلـصحيح،ـ
ـالكامـمنـحيثـالصحةـواجواز؟ـونحنـ ـأنـاإنسانـيتقيدـبأصولـكلية،ـهذا فاأصل:
اـنـنكرـأنـبعضـالفقهاءـقدـيقولونـبعدمـالصاةـعىـمنـفعلـبعضـامعاي،ـكمـاـ

سنبنـذلك.ـ
فقدـروىـاإمامـمسلمـيـ»صحيحه«ـيـ)بابـتركـالصاةـعىـالقاتلـنفَسه(:ـ
عنـجابرـبنـسمرةـقال:ـُأيـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـبرجلـقتلـنفسهـبَِمشاِقَص،ـفلمـُيَصِلـعليه))(.
ـامسألةـيـ»رحه«ـعىـ»صحيحـ ـمذاهبـالعلاءـيـهذه ـالنوويـمبينًا قالـاإمام
مسلم«:ـ»امشاقص:ـِسهامـِعراٌض،ـواحدهاـِمْشَقصـــبكرـاميمـوفتحـالقافـــويـ
هذاـاحديثـدليلـمنـيقول:ـاـُيصىـعىـقاتلـنفسهـلعصيانه،ـوهذاـمذهُبـعمرـبنـ

))(ـكتابـاجنائزـ)978(.
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عبدـالعزيزـواأوزاعي.ـوقالـاحسنـوالنخعيـوقتادةـومالكـوأبوـحنيفةـوالشافعيـ

وماهرـالعلاء:ـُيصَىـعليه.
وأجابواـعنـهذاـاحديث:ـبأنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـمـيصّلـعليهـبنفسه؛ـزجرًاـللناسـعنـ
ـعىـ ـاأمرــ ـيـأول ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـالصاَةــ ـالصحابة،ـوهذاـكاـترك مثلـفعله،ـوصلتـعليه
َمنـعليهـَدين؛ـزجرًاـهمـعنـالتساهلـيـااستدانة،ـوعنـإمالـوفائه،ـوأمرـأصحابهـ

بالصاةـعليه،ـفقالـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»صلواـعىـصاحبكم«))(.
قالـالقاي:ـمذهُبـالعلمـاءـكافًةـالصاُةـعىـكلـمسلم،ـومدود،ـومرجوم،ـ

وقاتلـنفسه،ـوولدـالزنى.ـ
ـأهلـالفضلـ ـأنـاامامـجتنبـالصاةـعىـمقتولـيـحٍد،ـوأن وعنـمالكـوغره:
اـيصلونـعىـالفسـاقـزجرًاـهم،ـوعنـالزهري:ـاـُيصىـعىـمرجوم،ـويصىـعىـ

امقتولـيـقصاص.
وقالـأبوـحنيفة:ـاـُيصىـعىـماربـواـعىـقتيلـالفئةـالباغية،ـوقالـقتادة:ـاـ
يصىـعىـولدـالزنى،ـوعنـاحسن:ـاـيصىـعىـالنفساءـموتـمنـزنى،ـواـعىـولدها،ـ
ـفقالـ ومنعـبعضـالسلفـالصاةـعىـالطفلـالصغر،ـواختلفواـيـالصاةـعىـالسقط،
هاـفقهاءـامحدثنـوبعضـالسلفـإذاـمىـعليهـأربعةـأشهر،ـومنعهاـمهورـالفقهاءـ
ـفقالـمالكـ ـامقتولـيـحربـالكفار، ـالشهيد ـبغرـذلك.ـوأما حتىـيستهّلـوُتعَرفـحياُته

النفقات،ـبابـ البخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـكتابـ ))(ـأخرجهـ
كتابـ »صحيحه«،ـ يـ ومسلمـ ))537(.ـ فإي«ـ ضياعًاـ أوـ كّاـ تركـ »منـ ملسو هيلع هللا ىلص:ـ النبيـ قولـ
الفرائض،ـبابـمنـتركـمااًـفلورثتهـ)9)6)(.ـولفظه:ـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـكانـيؤتىـبالرجلـ
ــعليه،ـوإاـ امتوىـعليهـالدين،ـفيسأل:ـ»هلـتركـلدينهـفضًا؟«ـفإنـُحّدثـأنهـتركـوفاء،ـصى
قالـللمسلمن:ـ»صلواـعىـصاحبكم«ـفلاـفتحـاهـعليهـالفتوح،ـقال:ـ»أناـأوىـبامؤمننـمنـ

أنفسهم،ـفمنـتويـمنـامؤمننـفركـدينًاـفعيـقضاؤه،ـومنـتركـمااًـفلورثته«.
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ـيغسلـواـيصىـعليه،ـ والشافعيـواجمهور:ـاـيغسلـواـيصىـعليه،ـوقالـأبوـحنيفة:

ـيغسلـويصىـعليه«))(.ـ وعنـاحسن:
ـااقتداءـبكلـبرـوفاجر،ـ وقولـاإمامـالطحاوي:ـ»نرىـالصاة«،ـأي:ـنعتقدـصحَة
ـالفاسقـ ـبلـقالـالرخي:ـ»تقديم ـأفضل، ـالَبـّر ـالصاةـخلَف ـالفقهاءـعىـأن ـنَص وقد
ـاهـــ ـرمه ـفهوــ ـالطحاويـليسـيـالتفضيل، لإمامةـجائزـعندناـويكره«)2(،ـولكنـكام

يبنـمسألةـعامة،ـوقاعدةـكلية.ـ
وينبغيـأنـيراعَيـالناُسـيـأحواهمـأنـااقـتداءـوالتدافعـخلَفـالفاجر،ـأوـ
امبتدعـوامخالفـأهلـاحِقـيـالصاة،ـوااقـتداءـبهـيقّويـمنـشوكته،ـويزيُدـمنـ
انتشارـبدعته،ـفعليهمـأنـحرصواـعىـأنـاـيقتدواـإاـبالّرـالصالحـامتبعـأهلـاحقـ
ماـوسعهمـذلك،ـولكنـاـيؤديـهمـذلكـإىـعدمـتصحيحـالصاةـخلَفـغره،ـفإنهـ

اـيرجـأحدـمنـأهلـالقبلةـبذنبـاقرفه.
روىـاخطيبـيـ»تاريخـبغداد«:ـعنـابنـعمر:ـأّنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»صلواـ

خلفـمنـقال:ـاـالهـااـاه،ـوصلواـعىـمنـقال:ـاـالهـااـاه«)3(.
وأماـخرـالصاةـخلَفـكلـبرـوفاجر،ـفقدـقالـالزيلعيـيـ»نصبـالراية«:

»قالـعليهـالسام:ـ»صُلواـخلفـكلـبرـوفاجر«.
قلت:ـأخرجهـالدارقـطنيـيـ»سنـنه:ـعنـمعاويةـبنـصالح:ـعنـالعـاءـبنـ
احارث:ـعنـمكحول:ـعنـأيـهريرة:ـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»صلواـخلـفـكلـبـرـ
))(ـ»صحيحـمسلمـبرحـالنووي«،ـأبوـزكرياـحيىـبنـرفـبنـمريـالنووي،ـدارـإحياءـالراثـ

العريـــبروتـــ392)،ـط2ـ)7:ـ47(.
)2(ـ»امبسوط«،ـشمسـالدينـالرخي)483هـ(،ـدارـامعرفةـــبروتـ)):ـ40(.

)3(ـ»تاريخـبغداد«ـ)6:ـ402(.
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وفاجر،ـوصلواـعىـكلـبرـوفاجر،ـوجاهدواـمعـكلـبرـوفاجر«ـانتهى«))(،ـواخرـ

منـالناحيـةـاحديثـيةـضعيـٌف.
وأماـاحكمـالفقهي،ـفقالـالغنيميـيـ»رحه«ـنقًاـعنـ»رحـالعقائد«:ـ

»علاءـاأمةـكانواـيصلونـخلفـالفسقةـوأهلـاأهواءـوالبدعةـمنـغرـنكر،ـ
وماـُنقلـعنـبعضـالسلفـمنـامنعـعنـالصاةـخلفـامبتدعـفمحموٌلـعىـالكراهة؛ـ
إذـاـكامـيـكراهةـالصاةـخلفـالفاسقـوامبتدع،ـوهذاـإذاـمـيؤِدـالفسقـأوـالبدعةـ

إىـحِبـالكفر،ـوإاـفاـكامـيـعدمـجوازـالصاةـخلفه«)2(.

))(ـ»نصبـالراية«ـ)2:ـ26(.
ـأبوـداودـ ـاجوزي:ـمنقطعـمعلول،ـورواه ـابن ـأنهـمنقطع،ـوقال ـالدارقطني: ـالزيلعي:ـعن ونقل ـ
يـ»سننه«ـيـكتابـاجهاد،ـولفظه:ـقال:ـ»اجهادـواجبـعليكمـمعـكلـأمرـبرًاـكانـأوـفاجرًا،ـ
والصاةـواجبةـعليكمـخلفـكلـمسلمـبرًاـكانـأوـفاجرًا،ـوإنـعملـالكبائر،ـوالصاةـواجبةـ
عىـكلـمسلمـبرًاـكانـأوـفاجرًا،ـوإنـعملـالكبائر«.ـانتهى.ـولهـطريقـآخرـعندـالدارقطني:ـ
عنـأيـصالحـالسمـان:ـعنـأيـهريرةـمرفوعًا:ـ»سيليكمـمنـبعدي،ـواـالرـبره،ـوالفاجرـ
بفجوره،ـفاسمعواـلهـوأطيعواـفياـوافقـاحق،ـوصلواـوراءهم،ـفإنـأحسنواـفلكم،ـوهمـوإنـ
أساؤواـفلكمـوعليهم«.ـانتهى.ـوسئـلـأمدـعنـحديثـ»صلواـخلفـكلـبرـوفاجر«،ـفقال:ـ

ماـسمعناـبه،ـانتهى.ــ
وقدـخصـابنـحجرـكامهـفقالـيـ»تلخيصـاحبر«ـ)2:ـ35(ـيـحديثـ»صلواـخلفـكلـ ـ

برـوفاجر«:ـ
»قالـالعقييـليسـيـهذاـامتنـإسنادـيثبتـونقلـابنـاجوزيـعنـأمدـأنهـسئـلـعنه؟ـفقال:ـ ـ
ماـسمعناـهذاـوقالـالدارقطني:ـليسـفيهاـيءـيثبت،ـوللبيهقيـيـهذاـالبابـأحاديُثـكلهاـ
ضعيفةـغايةـالضعف،ـوأصّحـماـفيهـحديثـمكحولـعنـأيـهريرةـعىـإرساله،ـوقالـأبوـأمدـ

احاكم:ـهذاـحديثـمنكر«.ـاهـ.
)2(ـ»رحـالغنيمي«ـص08).
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وقدـكانتـهذهـامسألةـتـندرجـيـالعقائدـعندـبعضـالفرقـاإسامية،ـوذلكـ
ـالطحاويـ ـأباـجعفر ـأمحنا،ـولذلكـفإنـاإمام خلٍلـيـتصُورهمـيـتعريفـاإيان؛ـكا

تلكـعىـهذهـامسألةـهنا،ـمعـأهاـتندرجـيـالفقهـعندـأهلـالسنة.
قالـابنـحزمـيـبابـالكامـيـالصاةـخلفـالفاسق:

»واجهادـمعه،ـواحج،ـودفعـالزكاةـإليه،ـونفاذـأحكامهـمنـاأقضيةـواحدودـ
ـالصاةـإاـخلفـالفاضل،ـوهوـ وغرـذلك،ـقالـأبوـممد:ـذهبتـطائفةـإىـأنهـاـجوز

قولـاخوارجـوالزيديةـوالروافضـومهورـامعتزلةـوبعضـأهلـالسنة.ـ
وقالـآخرون:ـإاـاجمعةـوالعيدين،ـوهوـقولـبعضـأهلـالسنة،ـوذهبـطائفةـ
الصحابةـكلهمـدونـخافـمنـأحدـمنهم،ـوميُعـفقهاءـالتابعنـكُلهمـدونـخافـ
ـأمدـوالشافعيـ ـأصحابـاحديث،ـوهوـقول ـبعدهمـومهور ـأحدـمنهم،ـوأكثُرـمن من
وأيـحنـيفةـوداودـوغرهمـإىـجوازـالصاةـخلفـالفاسقـاجمعَةـوغرها،ـوهذاـ
نقول،ـوخاُفـهذاـالقولـبدعٌةـمَدثة،ـفاـتأخرـقُطـأحٌدـمنـالصحابةـــالذينـأدركواـ
ـبنـعبيد،ـواحجاج،ـوعبيدـاهـبنـزياد،ـوُحبيشـبنـدجة،ـوغرهمـــعنـالصاةـ امختاَر
خلَفهم،ـوهؤاءـأفسُقـالفساق،ـوأماـامختارـفكانـمّتهًاـيـدينه،ـمظنونًاـبهـالكفر«))(.

وقالـأبوـإسحقـالشرازي:
»وجوزـالصاةـخلفـالفاسق؛ـلقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»صلواـخلفـمنـقال:ـاـإلهـإاـاه،ـ
وعىـمنـقال:ـاـإلهـإاـاه،ـوأنـابنـعمرـريـاهـعنهـصىـخلفـاحجاجـمعـفسقه«)2(.

ـ»الفصلـيـامللـواأهواءـوالنحل«،ـعيـبنـأمدـبنـسعيدـبنـحزمـالطاهريـأبوـممدـ)548هـ(،ـ )((
مكتبةـاخانجيـــالقاهرةـ)4:ـ35)(.

)2(ـ»امهذبـفقهـاإمامـالشافعي«،ـإبراهيمـبنـعيـبنـيوسفـالشرازيـأبوـإسحاقـ)476هـ(،ـ
دارـالفكرـــبروتـ)):ـ97(.
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ـنرىـأنـبعضـامسائلـالتيـيعترهاـأهلـالسنةـفقهيةـعمليةـهتمونـبذكرهاـ وهكذا
يـكتبـالعقيدةـتنبيهاـعىـأمور:ـإماـأنـدليلهاـقطعي،ـومنـأنكرـالقطعّيـفقدـأصابهـ
ـالباب،ـإعاءـ ـامسائلـيـكتبـااعتقادـيكونـمنـهذا خللـيـعقيدته،ـفبحثـمثلـهذه
لشأها،ـوتنبيهاًـعىـخطورةـاخطأـفيها،ـوإماـأنـاآخرينـأخطأواـعندماـأدخلوهاـيـ
العقيدةـوهيـليستـمنـااعتقاد،ـأوـرفعواـمنـشأهاـفجعلوهاـقطعيةـوهيـظنية،ـأوـ
العكس،ـومنـهناـاهتّمـالطحاويـبذكرهاـيـهذاـامتنـامؤلفـيـااعتقاد؛ـتنبيهًاـعىـ

غلطهمـيـبعضـامسائلـالتيـأدَرجوهاـيـااعتقادـوليستـمنها.ـ
وقدـغفلـبعُضـمنـتكّلمـعىـالطحاويـعنـهذاـاأمر،ـوانـتقدـالطحاوَي؛ـ
إدراجهـهذهـامسائلـهنا؛ـزعمـًاـمنهـأنـهذاـغلٌطـمضـوخلٌطـيـامسائل،ـبلـتعّدىـ
ورعـيبّنـللطحاوّيـأنـموقعـمسـألةـامسحـعىـاخفنـيـبابـالطهارةـيـالفقه،ـ

وليستـيـالعقائد؛ـهكًاـمنه،ـواستهانةـبشأنه،ـوماـيستهنـإاـبنفسه))(.
قولـالطحاوي:ـ»واـننـزلـأحدًاـمنهمـجنةـواـنارًا«:ـيقولـالرسولـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إذاـ
ـالناسـمنـهذاـ ـبعُض ـيتوّهم ـفربا ـباإيان«)2(، ـله ـفاشهدوا ـامساجد ـالرجلـيرتاد رأيتهم
احديث:ـأنـكلـمنـحرـالفجرـوالعشاء،ـفهوـمنـأهلـاجنة،ـوقدـيتوّهمـالبعض:ـأنـ

كلـمنـوعدـوأخلف،ـفهوـمنافق.ـ
ولكنـنحنـنقول:ـفيهـخصلةـمنـخصالـالنفاق،ـوذاكـفيهـخصلةـمنـخصالـ

))(ـانظرـ»رحـحسنـالسقافـعىـالطحاوية«،ـعندـمسألةـامسحـعىـاخفنـوغرها.
)2(ـأخرجهـالرمذيـيـ»سنـنه«ـمنـحديثـأيـسعيدـريـاهـعنه،ـكتابـالتفسر،ـسورةـالتوبةـ
)3039(.ـوابنـماجهـ»سننه«،ـكتابـامساجدـواجاعات،ـبابـلزومـامساجدـوانتظارـالصاةـ
باإيانـ لهـ فاشهدواـ امسجدـ يعتادـ الرجلـ رأيتمـ »إذاـ قالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ )802(.ـولفظه:ـ
ـاهـتعاى:ـ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ـ]التوبة:ـ8)[«.ـوقالـ قال

الرمذي:ـهذاـحديثـحسنـغريب.
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ـبذلك،ـ ـله ـاإياُنـشهدنا ـفإنـظهر ـمنه، ـلنا ـباـظهر ـله ـأنـنشهد ـأَمَرنا اإيان،ـولكنـالرع
واـنجزمـبخامته،ـواـنقطعـبآخرته،ـإاـبخٍرـمنـاهـورسوله،ـأوـباـيدلـعىـذلك.ـ
فاخاتـمةـغيٌبـعناـاآن،ـاـنملكـإاـأنـندعَوـاهَـتعاىـبحسنـاخاتـمةـلناـ
وللمسلمن،ـفإنـالواجبـأنـنحّبـامسلمن،ـوأنـنحبـهمـماـنحبـأنفسنا،ـواـ

نحّبـأحدـأنـيكفر،ـواـندعوـعىـأحدـبالكفر.ـ
وجبـاجزمـبأنـمنـشـهدـلهـالنبيـعليهـالسامـباجنةـفهوـفيها،ـومنـشهدـلهـ
أنهـيـالنارـفهوـفيها،ـإذاـثبتـذلكـعنـنبيناـعليهـــوعىـسائرـاأنبياءـــأفضلـالصاةـ

والسام.ـ
وكذلكـاخذـبعضـالعلاءـبعضـالدائلـالواردةـيـاأحاديثـالتيـُيفهمـمنهاـ
َقبولـ فيكونـ امسلمن،ـ عندـ مقبواًـ يكونـ أنـ اه،ـ عندـ امسلمـ َقبولـ عامةـ منـ أنـ

امسلمنـلهـدليًاـعىـمكانتهـعندـاهـتعاى.ـ
روىـالبخاري:عنـأنسـبنـمالكـريـاهـعنهـيقول:ـَمـُرواـبجنازة،ـفأثـنَواـ
عليهاـخرًا،ـفقالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»وجبت«،ـثمـمّرواـبأخرى،ـفأثـنواـعليهاـشـّرًا،ـفقال:ـ
»وجبت«،ـفـقالـعمرـبنـاخطابـريـاهـعنه:ـماـوجبت؟ـقال:ـ»هذاـأثـنيُتمـعليهـ
خرًا،ـفوجبتـلهـاجنُة،ـوهذاـأثنيتمـعليهـّرًا،ـفوجبتـلهـالنار،ـأنـتمـشهداُءـاهـيـ

اأرض«))(.
قالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:

ـلإساعييـمنـ ـاجنة«،ـونحوه ـ»منـأثنيتمـعليهـخرًاـوجبتـله ـمسلم: »ويـرواية
ـآدم،ـوفيهـرٌدـعىـمنـ ـأبنـيـالعمومـمنـرواية ـبنـمرزوق:ـعنـشعبة،ـوهو طريقـعمرو

))(ـأخرجهـيـ»صحيحـالبخاري«،ـكتابـاجنائز،ـبابـثناءـالناسـعىـاميتـ)367)(.
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زعمـأنـذلكـخاصـباميَتنـامذكوَرين؛ـلغيٍبـأطلعـاهُـنبَيهـعليه،ـوإناـهوـخٌرـعنـ

ُحكمـأعلمهـاهـبه.ـ
قوله:ـ»أنتمـشهداءـاهـيـاأرض«ـأي:ـامخاَطبونـبذلكـمنـالصحابةـومنـكانـ
عىـصفتـهمـمنـاإيان،ـوحكىـابنـالتن:ـأنـذلكـخصوصـبالصحابة؛ـأهمـكانواـ
ـأنـذلكـيتصـبالثقاتـوامتقن.ـ ـقال:ـوالصواب: ينطقونـباحكمةـبخافـمنـبعدهم،

انتهى.ـ
وسيأيـيـالشـهاداتـبلفظـ»امؤمنونـشهداءـاهـيـاأرض«،ـوأيـداودـمنـ

حديثـأيـهريرةـيـنحوـهذهـالقصة:ـ»أنـبعضكمـعىـبعضـلشهيد««.ـاهـ))(.
وقدـروىـاحديَثـالبـيهقيـيـ»سنـنهـالكرى«)2(ـوقال:ـ»رواهـالبخاريـيـ
»الصحيح«ـعنـآدمـابنـأيـإياس،ـوأخرجهـمسلمـمنـحديثـابنـعلية:ـعنـعبدـالعزيز«.ـ

اهـ.
واـشكـأنـامعتَرـيـذلكـشهادُةـأهلـالفضلـوالعلمـوالصدقـوالتقوى،ـاـ

شهادةـغرهم،ـفإهمـقدـيشهدونـمنـهوـمثلهمـمنـغرـحّق.
وقالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:

»ونـقلـالطيبيـعنـبعضـشـّراحـ»الـمصابيح«ـقال:ـليسـمعنىـقوله:ـ»أنـتمـ
شهداءـاهـيـاأرض«:ـأنـالذيـيقولونهـيـحّقـشخصـيكونـكذلكـحتىـيصرـمنـ
يستحّقـاجنةـمنـأهلـالنارـبقوهم،ـواـالعكس،ـبلـمعناه:ـأنـالذيـأثنَواـعليهـخرًاـ

رَأوهـمنهـكانـذلكـعامَةـكونِهـمنـأهلـاجنةـوبالعكس.ـ

))(ـ»فتحـالباري«ـ)3:ـ229(.
)2(ـ)7435(،ـ)4:ـ74(.
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ـالثناءـحكمـعقبـوصفًاـمناسبًا،ـفأشعرـ ـالطيبيـبأنـقوله:ـ»وجبت«ـبعد وتعقبه
بالعّلية،ـوكذاـقوله:ـ»أنتمـشهداءـاهـيـاأرض«؛ـأنـاإضافةـفيهـللتشـريف؛ـأهمـ
بمنزلةـعاليةـعندـاه،ـفهوـكالتزكيةـلأمةـبعدـأداءـشهادهم،ـفينبغيـأنـيكونـهاـأثر.
ـاآيةـ]البقرة:ـ ـيومئـقـولهـتعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ قال:ـوإىـهذا

43)[ـاآية«.ـاهـ))(.
قوله:ـ»واـنشهدـعليهمـبركـواـنفاقـماـمـيظهرـمنهمـيءـمنـذلك«:ـأي:ـ
إذاـمـنعرفـالكفرـوالنفاقـبدالةـبينةـواضحةـاـلبسـفيهاـكاـاعترهاـالشارُع،ـفاـ

نحكمـبذلكـعليه.ـ
ـنعاملـ ـأن ـامؤمنن،ـواـجوز ـنعاملهـمعاملة ـأصلـاإيان إذن:ـكُلـواحدـظهرـمنه
منـظهرتـمنهـخصلٌةـمنـخصالـامنافقنـمعاملةـامنافقن،ـ»منـقال:ـاـإلهـإاـاهـ

خالصًاـمنـقلبهـدخلـاجنة«.
قالـالعامةـالغنيمي:ـ

ـمنهمـجنةـواـنارًا،ـواـنشهدـعليهمـبكفرـواـركـواـنفاق(،ـ »)واـننزلـأحدًا
وإنـكانـازمـمذهبهم؛ـأنـازمـامذهبـليسـبمذهب.

قالـيـ»رحـامواقف«:ـقالـالشيخـأبوـاحسنـيـأولـكتابـ»مقااتـاإسامين«:ـ
ـبعُضهمـعنـبعض،ـ ـوترأ اختلفـامسلمونـبعدـنبيهمـملسو هيلع هللا ىلصـيـأشياءـضَللـبعضهمـبعضًا،

فصارواـفرقًاـمتبايننـإاـأنـاإسامـجمعهمـويُعُمُهم.ـ
فهذاـمذهبهـوعليهـأكثرـأصحابنا،ـوقدـنقلـعنـالشافعيـأنهـقال:ـاـأرُدـشهادةـ
ـالكذب،ـوحكىـاحاكمـصاحبـ ـفإهمـيعتقدونـحَل ـإاـاخطابية؛ أحدـمنـأهلـاأهواء

))(ـ»فتحـالباري«ـ)3:ـ)23(.
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ـالقبلة،ـوحكىـ ـأهل ـأحدًاـمن ـيكفر ـأنهـم ـأيـحنيفة: »امختر«ـيـكتابـ»امنـتقى«ـعن

أبوـبكرـالرازيـمثلـذلكـعنـالكرخيـوغره«.ـاهـ))(.ـ
ثمـقال:ـ»وليسـلنـاـأنـنلزمهمـبازمـمذهبهم،ـونحكمـعليهمـعىـمقتـضاهـ
بكفر،ـأوـرك،ـأوـنفاق،ـفإنـيـذلكـجرأةـعىـاهـتعاى؛ـففيـالبخاريـومسلمـعنـ
ابنـعمرـريـاهـعنهاـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»أياـرجلـقالـأخيه:ـياـكافر؛ـفقدـباءـ

هاـأحدما««.ـاهـ)2(.ـ
ـالازمـ ـوالتحقيقـفيها:ـأنـهذا وهذهـمسألةـ»ازمـامذهبـهلـهوـمذهبـأوـا؟«،
إنـكانـبِينًا،ـفهوـازٌمـلصاحبـامذهب،ـوإنـمـيكنـبّينًا،ـفليسـجوزـلناـأنـنلزمهـبه.ـ

وقدـبنـامناطقةـماـهوـالفارقـبنـمفهومـالازمـالبنـوغرـالبن؟ـ
قالـالسيدـالريفـاجرجاي:ـ»والدالةـهيـكونـاليءـبحالةـيلزمـمنـالعلمـ
بهـالعلمـبيـآخر،ـواليءـاأولـهوـالداُلـوالثايـهوـامدلول،ـوالداُلـإنـكانـلفظًاـ

فالدالةـلفظية،ـوإاـفغرـلفظية«)3(.ـاهـ.ـ
وإنـكانتـالدالةـعىـأمرـخارجـعىـالداِلـيازمهـيـالذهنـأيـيمتنعـانفكاكـ
تصورـامسمىـعنـتصورهـكدالةـاإنسانـعىـقابلـالعلم،ـوصنعةـالكتابة،ـسميتـ
التزامًا،ـلكونـالدالةـبسببـاللزومـالذهني،ـوإناـيشرطـاللزومـالذهنيـومـيشرطـ
اللزومـاخارجي؛ـأنـاالتـزامـمتحققـبدونهـكالعمى،ـفإنهـيدلـعىـالبرـباالتزامـ

معـامعاندةـبينهاـيـاخارج)4(.

))(ـ»رحـالعقيدةـالطحاوية«،ـص09).
)2(ـامصدرـالسابق.

)3(ـ»رحـإيساغوجي«،ـالسيدـالريفـاجرجاي،ـمطبعةـامؤيدـبمرـسنةـ)322)هـ،ـص4.
)4(ـانظرـ»رحـالسيدـالريفـعىـإيساغوجي«ـص5.
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واللزومـالذهنيـالبنـبامعنىـاأخصـهوـالذيـيكونـمردـتصورـاملزومـكافيًاـ
ـالذيـيتوقفـ ـالبنـبامعنىـاأعمـفهو ـالذهني ـاللزوم ـبينها،ـوأما ـباللزوم ـالذهن يـجزم
ـالنوعـ ـاملزومـفقط.ـوهذا ـأيـالازمـواملزوم،ـا ـالدالـوامدلول ـالتازمـعىـتصور فهم
متحققـبنـاإنسانـوقابلـالعلمـوصنعةـالكتابة،ـفإنـمنـتصورـاإنسانـبأنهـحيوانـمدركـ
ـبينهاـرورًة))(.ـ ـباللزوم ـالكتابة،ـجزم ـالعلم،ـوصنعة للكليات،ـوتصورـمفهومـقابل

ـوالازمـ ـاالتزامـهوـمطلقـاللزوم، ـ»وظنيـأنـامعترـيـدالة قالـالسيدـالريف:
ـانفكاكـتصورـ ـامتناع ـالذهني،ـوهو ـإناـهوـمطلقـاللزوم ـاانفهام ـالدالةـودوام منـكلية
امسمىـعنـتصورـاأمرـاخارجـسواءـكانـمردـتصورـاملزومـكافيًاـيـجزمـالذهنـ
باللزومـبينهاـأوـمـيكن،ـإذـلوـكانـامعترـهوـاللزومـالبنـبامعنىـاأخّص،ـيلزمـأنـاـ
ـالتزاميًا،ـ ـإدراكهاـمدلواً ـبعد ـامسمىـعنه ـاخارجـالذيـيمتنعـانفكاكـتصور يكونـاأمر
ـيلزمـ ـباالتزام، ـتكن ـبالتضمن،ـفلوـم ـاللفظـعليهـليستـبامطابقةـوا واـشكـأنـدالة

عدمـانحصارـالدالةـاللفظيةـالوضعيةـيـالثاثة«)2(.ـاهـ.ـ
فلُينظرـيـكتبـامنطقـبابـدااتـاألفاظ.

وأماـكيفيةـاحكمـبأنـهذاـازٌمـبّنـأوـاـيـكلـمسألةـمسألةـفيحتاجـاأمرـإىـ
علمـوحكمة،ـولذلكـاـبَدـمنـالرجوعـإىـالعلاءـيـهذهـامضايق.ـ

وأماـإنـالتـزمـصاحُبـالـمذهبـببعضـاللوازمـوأنكـَرـبعضها،ـكمنـالتـزمـ
احَدـهـتعاىـوأنكرـالتجسيم،ـأوـالتـزمـاجهةـوأنكرـاحَد،ـفكذلكـاأمر،ـينظر:ـهلـ

ـأمـا؟ـ ـأوـا؟ـوهلـلزومـاحِدـعىـاجهةـبِنٌ لزومـالتجسيمـعىـاحدـبِنٌ

))(ـ»رحـالسيدـالريفـعىـإيساغوجي«،ـص6.
)2(ـامصدرـالسابقـص6.
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قال الطحاوي: )وا نرى السيف عى أحد من أمة حمد ملسو هيلع هللا ىلص إا من وجب 

عليه السيف(
ـاإسام،ـ ـإاـبحّق ـالنهُيـعنـقتلـامسلم ـالقتل،ـوقدـورد ـــكنايٌةـعن السيفـــهنا
ـامسلمنـبالسيف،ـ ـباخروجـعى ـامصطلحـخاصًا ـامعنىـمشـهور.ـوقدـصارـهذا وهذا

وكانـالعلاءـيصفونـبعضـالرجالـبأهمـيرونـالسيف،ـيتهموهم.ـ
وهاكمـأمثلةـعىـذلك:ـ

قالـأبوـزرعةـيـ»تاريه«:ـ»أماـعكرمةـفقالـابنـعمرـريـاهـتعاىـعنهمـلنافع:ـ
اـتكذبـعيـكاـكذبـعكرمةـعىـابنـعباسـريـاهـتعاىـعنها،ـوكذبهـماهدـوابنـ
يرىـ امديني:ـ ابنـ وقالـ الصفرية.ـ اخوارجـ رأيـ يرىـ أمد:ـ وقالـ ومالك،ـ سرينـ
مـيكنـ بهـولعلهـ السيف.ـواجمهورـوثقوهـواحتجواـ يرىـ رأيـنجدة،ـويقال:ـكانـ

داعية«))(.ـاهـ.ـ
ـ»حدثنيـعبدـاهـبنـأمدـ ـأيـحنيفة: وقالـعبدـاهـبنـأمدـبنـحنبلـيـحقـاإمام
ـبنـ ـيقول:ـسمعتـعبدـاه ـأيـرزمة، ـبن ـالعزيز ـأي:ـيقولـسمعتـعبد ابنـشبويه،ـقال
امبارك،ـيقول:ـقلتـلأوزاعيـعندـالوداعـأوصني،ـفقال:ـكانـمنـرأييـأنـأفعلهـولوـ
مـتقلـإنكـأطريتـعنديـرجًاـكانـيرىـالسيفـعىـاأمةـفقلت:ـأفاـنصحتني،ـ

قال:ـكانـمنـرأييـأنـأفعله«)2(.ـاهـ.ـ
ـالنبيـ ـامبارك:ـ»أرويـلكـعن ـاهـبن ويـكتابـ»السنة«ـأيضًاـ)):ـ3)2(ـعنـعبد

ملسو هيلع هللا ىلصـوأصحابهـتأتينيـبرجلـكانـيرىـالسيفـعىـأمةـممدـملسو هيلع هللا ىلص«.ـاهـ.

))(ـ»تاريخـأيـزرعةـالدمشقي«،ـعبدـالرمنـبنـعمروـبنـعبدـاهـبنـصفوانـالنريـامشهورـ
بأبوـزرعةـالدمشقيـاملقبـبشيخـالشبابـ)ت:ـ)28هـ(ـ)):ـ65(.

)2(ـ»السنة«،ـعبدـاهـبنـأمدـبنـحنبلـالشيبايـ)ت:ـ290هـ(،ـدارـابنـالقيمـــالدمامـــ406)،ـ
الطبعة:ـاأوى،ـت:ـد.ـممدـسعيدـسامـالقحطايـ)):ـ87)(.
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ويـ»الضعفاءـالكبر«ـللعقييـعن:ـ»عبدـاهـبنـأمدـبنـحنبلـقال:ـسمعتـأباـ
معمرـيقول:ـكناـعندـوكيعـفكانـإذاـحدثـعنـحسنـبنـصالحـأمسكناـأيديناـفلمـ
نكتب،ـفقال:ـماـلكمـاـتكـتبونـحديثـحسن؟ـفقالـلهـأخيـبيدهـهكذا،ـــيعني:ـأنهـ

ـاهـ.ـ ـفسكتـوكيع«))(. كانـيرىـالسيفــ
وروىـاخطيبـالبغداديـعن:ـ»أيـعبيدـممدـبنـعيـاآجري،ـقال:ـسمعتـ
أباـداودـسليمـانـبنـاأشعثـسئلـعنـعيـبنـأيـطلحةـفقال:ـهوـإنـشاءـاهـيـ

احديثـمستقيمـولكنـلهـرأيـسوءـكانـيرىـالسيف«)2(.ـاهـ.
ـاللفظة؛ـوذلكـ ـامتقدمنـمنـهذه ـالعسقايـموضحًاـمراد ـابنـحجر وقالـاإمام
يـترمتهـللحسنـبنـصالح:ـ»وقوهمـكانـيرىـالسيف،ـيعني:ـكانـيرىـاخروجـبالسيفـ
ـقدـ ـرأوه ـما ـلكنـاستقرـاأمرـعىـتركـذلك، ـمذهبـللسلفـقديم، ـاجور،ـوهذا عىـأئمة
أفىـإىـأشدـمنه،ـففيـوقعةـاحرةـووقعةـبنـاأشعثـوغرماـعظةـمنـتدبر،ـوبمثلـ
هذاـالرأيـاـيقدحـيـرجلـقدـثبتتـعدالته،ـواشتهرـباحفظـواإتقانـوالورعـالتام،ـ
واحََسُنـمعـذلكـمـيرجـعىـأحد،ـوأماـتركـاجمعةـففيـملةـرأيهـذلك:ـأنـاـيصيـ
خلفـفاسقـواـيصححـوايةـاإمامـالفاسق،ـفهذاـماـُيْعَتَذُرـبهـعنـاحسن،ـوإنـكانـ

الصوابـخاَفه،ـفهوـإمامـمتهد«)3(.ـاهـ.ـ
وهذاـحقيقـوإنصافـاـيستغربـمنـابنـحجر.ـ

))(ـ»الضعفاءـالكبر«،ـأبوـجعفرـممدـبنـعمرـبنـموسىـالعقييـت:ـ322ـ)):ـ232(،ـدارـامكتبةـ
العلميةـــبروتـــ404)هــــ984)م،ـط)،ـت:ـعبدـامعطيـأمنـقلعجي.

ـأمدـبنـعيـبنـثابتـاخطيبـالبغداديـت:ـ463ـ)):ـ353(،ـ ـ»موضحـأوهامـاجمعـوالتفريق«، )2(
دارـامعرفةـــبروتـــ407)،ـط)،ـت:ـد.ـعبدـامعطيـأمنـقلعجي.

ـالفضلـالعسقايـالشافعيـت:ـ852ـ)2:ـ250(،ـ ـأبو ـأمدـبنـعيـبنـحجر ـ»هذيبـالتهذيب«، )3(
دارـالفكرـــبروتـــ404)ـــ984)،ـط).
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وقدـجاءـيـالريعةـحريمـالقتلـوإيذاءـامسلمنـماـهوـمشهور،ـونسوقـبعضـ

النصوصـيـذلك.ـ
ومنـذلكـماـرواهـاإمامـالبخاري:ـعنـابنـعمرـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»ُأِمرُتـ
أنـأقاتلـالناسـحتىـيشهدواـأنـاـإلهـإاـاه،ـوأنـممدًاـرسولـاه،ـويقيمواـالصاة،ـ
ويـؤتواـالزكاة،ـفإذاـفعلواـذلكـعصمواـمنيـدماءهمـوأموالـهمـإاـبحقـاإسام،ـ

وحساهمـعىـاه«))(.
ـالدين،ـووقعـعىـ ـقّررهـعلاء ـإاـبحقه.ـهذاـما ـالدم، ـامسلمـمعصوم ـأن فاأصل:

ذلكـإماُعهم.ـ
ـالتيـهيـأساسـ ـالعلمية ـالرؤية ـإى ـااعتقاد،ـوترجع ـُتطلقـويرادـها: و»الرؤية«

ااعتقاد،ـكاـقدـتطلقـبمعنىـالنظرـبالعنـوهيـالرؤيةـالبرية.ـ
وامعنى:ـنعتقدـأنهـاـيصُحـقتُلـأحدـمنـأمةـممدـإاـمنـوجبـعليهـالسيف،ـ
وهوـَمنـثبتـبنّصـريحـــأوـظاهرـــبأنهـيستحقـالقتل،ـواـيصحـقتلـأحدـغره.ـ
وقدـروىـالرمذيـيـ»سننه«:ـعنـسهلـبنـحنيف:ـأنـعثانـبنـعفانـأرفـ
يومـالدارـفقال:ـأنشدكمـاه،ـأتعلمونـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»اـحلـدُمـامرئـمسلمـ
إاـبإحدىـثاث:ـزنىـبعدـإحصان،ـأوـارتـدادـبعدـإسام،ـأوـقـتلـنفسًاـبغرـحقـ
فقتلـبه«؟ـفواهـماـزنيُتـيـجاهليةـواـيـإسام،ـواـارتددُتـمنذـبايعُتـرسولـاهـ

ملسو هيلع هللا ىلص،ـواـقتلُتـالنفسـالتيـحّرمـاه،ـفبمـتقتلونني؟)2(.

))(ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـاإيان،ـباب:ـ﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۋ﴾ـ]التوبة:ـ5[ـ)25(.

)2(ـأبوابـالفتن،ـبابـماـجاءـاـحلـدمـامرئـمسلمـإاـبإحدىـثاثـ)58)2(.
قال الرمذي:ـويـالبابـعنـابنـمسعودـوعائشةـوابنـعباس،ـوهذاـحديثـحسن،ـورواهـمادـ  
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ـامرئـ ـاهـبنـمسعودـبلفظ:ـ»اـحلـقـتُل ـالبخاريـعنـعبد ومتنـاحديثـرواه
ـالنفسـبالنفس،ـوالثيبـالزاي،ـ ـإاـاهـوأيـرسولـاهـإاـبإحدىـثاث: ـأنـاـإله يشهد
وامفارقـلدينهـالتاركـللجاعة«))(،ـوُيفَهمـمنهـحرمُةـقتلـأّيـمسلمـإاـبإحدىـهذهـ

الثاث.ـ
وروىـاحاكمـيـ»مستدركه«ـعنـعائشةـريـاهـتعاىـعنهاـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ
ـيقتلـمتعمدًاـ ـإاـيـثاثـخصال:ـزانـُمَصٌنـفرجم،ـوالرجل ـامرئـمسلم »اـحلـدم

فيقتلـبهـوُيصلب،ـأوـينفىـمنـاأرض«)2(.ـ
وبعدـبيانـهذهـالثاثةـالتيـيقتلـهاـامسلم،ـوقعـكاٌمـيـبعضـالتفاصيلـبنـ

العلاء،ـنوجزهـهنا.ـ
ـــكابنـ ـفذهبـأمدـوبعضـامالكيةـوبعضـالشافعية ـاخُتلفـيـتاركـالصاة؛ قد
خزيمةـــإىـأنهـيكفرـبذلكـولوـمـجحدـوجوها،ـوذهبـاجمهورـإىـأنهـيقتلـحدًا،ـ

وذهبـاحنفيةـــووافقهمـامزيـــإىـأنـاـيكفرـواـيقتل.
قالـابنـحجرـيـرحـحديثـ»اـحلـدمـامرئـيشهد...«:ـ

=

ـبنـ ـعنـحيى ـوغرـواحدــ ـالقطانــ ابنـسلمة:ـعنـحيىـبنـسعيدـفرفعه،ـوروىـحيىـبنـسعيد ـ=
سعيدـهذاـاحديثـفأوقفوهـومـيرفعوه،ـوقدـرويـهذاـاحديثـمنـغرـوجهـعنـعثانـعنـ

النبيـملسو هيلع هللا ىلصـمرفوعًا.
تعاى:ـ﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ  اهـ قولـ بابـ الديات،ـ كتابـ يـ»صحيحه«،ـ أخرجهـ ))(ـ
ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾ـ]امائدة:ـ45[ـ)6878(.

)2(ـكتابـاحدودـ)8095(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـالشيخنـومـيرجاه.
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»ومنـأقوىـماـيستـدلـبهـعىـعدمـكفرهـحديُثـعبادةـرفَعه:ـ»مسـصلواتـ
كـتبهّنـاهـعىـالعباد...«ـاحديَث،ـوفيهـ»ومنـمـيأتـهّنـفليسـلهـعندـاهـعهد،ـإنـ
شاءـعّذبه،ـوإنـشاءـأدخلهـاجنة«.ـاهـ،ـواسُتدلـبحديثـ»اـحلـدمـامرئ...«ـعىـ

أَنـتاركهاـاـيقتلـبركها؛ـلكونهـليسـمنـاأمورـالثاثة«))(.ـ
وأشـارـابنـحجرـأيضًاـإىـأنـبعضهمـاستـثنىـمنـالثاثةـقـتلـالصائلـونحوهـ

فـيباحـقـتلهـيـالدفـع.ـ
وذكرـأيضًاـأنـابنـالتيـنـحكىـعنـالـداوديـقال:ـأنـهذاـاحديثـمنسوخـ
بآيةـالـمحاربةـ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ـ]امائـدة:ـ32[،ـقال:ـ
فأباحـالقتلـمجردـالفسادـيـاأرض،ـوقدـوردـيـالقتلـبغرـالثاثـأشياءـمنهاـقولهـ
تعاى:ـ﴿ ہ ہ ہ﴾ـ]احجرات:ـ9[ـوحديثـ»منـوجدموهـيعملـعملـقومـلوطـ

))(ـتلخيص أقوال الفقهاء ي حكم تارك الصاة:
قالـالشيخـزكرياـاأنصاري:ـ»)منـأخرج(ـمنـامكلفنـ)مكتوبةـكسًا،ـولوـمعة(ـوإنـقال:ـ ـ
أصليهاـظهرًاـ)عنـأوقاها(ـكلهاـ)قتلـحدًا(ـاـكفرًا؛ـخرـالشيخن:ـ»أمرتـأنـأقاتلـالناسـ
حتىـيشهدواـأنـاـإلهـإاـاهـوأنـممدًاـرسولـاه،ـويقيمواـالصاة...«ـاحديث،ـوخرـأيـ
داودـوغره:ـ»مسـصلواتـكتبهنـاهـعىـالعبادـمنـجاءـهنـفلمـيضيعـمنهنـشيئًاـاستخفافًاـ
بحقهنـكانـلهـعندـاهـعهدـأنـيدخلهـاجنة،ـومنـمـيأتـهنـفليسـلهـعندـاهـعهد،ـإنـشاءـ
عذبه،ـوإنـشاءـأدخلهـاجنة«،ـواجنةـاـيدخلهاـكافر،ـفاـُيقَتلـبالظهرـحتىـتغربـالشمس،ـ
واـبامغربـحتىـيطلعـالفجر،ـويقتلـيـالصبحـبطلوعـالشمس،ـويـالعرـبغروها،ـويـ
العشاءـبطلوعـالفجر،ـوطريقه:ـأنهـيطالبـبأدائهاـإذاـضاقـوقتها،ـويتوعدـبالقتلـإنـأخرجهاـ
عنـالوقت،ـفإنـأّرـوأخرجـاستحّقـالقتل،ـنعم،ـاـُيقتلـبركهاـفاقُدـالطهورين؛ـأنهـختلفـ
فيه.ـذكرهـالقفال.ـوإناـيقتلـغرهـ)بعَدـاستـتابة(ـله؛ـأنهـليسـأسوأـحااًـمنـامرتد،ـفإنـتابـ
ـلكنـصححـ ـكامرتد، ـأنـاستتابتهـواجبة ـكأصلهاـو»امجموع«: ـ»الروضة« وإاـقتل،ـوقضيةـكام
يـ»التحقيق«ـندها،ـواأولـأوجه،ـوإنـفرقـاأسنويـبينها،ـوتكفيـاستتابتهـيـاحال؛ـأنـ=
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تأخرهاـيفّوتـصلوات،ـوقيل:ـُيمهلـثاثةـأيام،ـوالقوانـيـالندب،ـوقيل:ـيـالوجوب،ـ ـ=
وامعنى:ـأهاـاحالـــأوـبعدـالثاثةـــمندوبة،ـوقيل:ـواجبة،ـفإنـمـيتبـقتلـ)ثم(ـبعدـقتلهـ
)لهـحكمـامسلم(ـالذيـمـيركـالصاة،ـفيجهزـويصىـعليه،ـويدفنـيـمقابرـامسلمن،ـواـ

يطمسـقره،ـكسائرـأصحابـالكبائر«.
»فتح الوهاب برح منهج الطاب«،ـزكرياـبنـممدـبنـأمدـبنـزكرياـاأنصاريـأبوـحيىـ ـ

)926هـ(،ـدارـالكتبـالعلميةـــبروتـــ8)4)،ـط)ـ)):ـ54)(.
ـتاركـالصاةـعامدًا،ـوهوـعىـفعلهاـقادر: ـاختلفـالعلاءـيـحكم وي »التمهيد« ابن عبد الر:  
)ــمن روي عنه تكفره:ـُرويـعنـعيـبنـأيـطالبـوابنـعباسـوجابرـوأيـالدرداءـتكفيـرـ ـ

تاركـالصاة.ـ
قالوا:ـمنـمـيصلـفهوـكافـر،ـوقالـإبراهيمـالنخعي،ـواحكمـبنـعتيبة،ـوأيوبـالسخـتياي،ـ ـ
ـامبارك،ـوأمدـبنـحنبل،ـوإسحاقـبنـراهويه:ـمنـتركـصاةـواحدةـمتعمدًاـحتىـيرجـ وابن
وقتهاـلغرـعذرـوأبىـمنـقضائهاـوأدائها،ـوقال:ـاـأصي!ـفهوـكافر،ـودمهـومالهـحال،ـواـ
ـكحكمـمالـامرتّد. ـماـوصفنا ـمالِه ـفإنـتابـوإاـقتل،ـوحكُم ـمنـامسلمن،ـويستتاب، يرثهـورثته
ـوأبوـبكرـبنـأيـشيبةـوقالـإسحاقـبنـراهويه:ـوكذلكـ ـوأبوـخيثمة ـالطيالي، ـقالـأبوـداود وهذا ــ
كانـرأيـأهلـالعلمـمنـلدنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـإىـزمانناـهذا:ـأنـتاركـالصاةـعمدًاـمنـغرـعذرـ

حتىـيذهبـوقتهاـكافٌرـإذاـأبىـمنـقضائها،ـوقال:ـاـأصليها.
ـالفجر. ـإىـغروبـالشمس،ـوامغربـإىـطلوع ـالظهر ـيؤّخر ـأن ـإسحاق:ـوذهابـالوقت: قال ــ
قال:ـوقدـأمعـالعلاءـأنـمنـسّبـاهـعزـوجل،ـأوـسّبـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـأوـدفعـشيئًاـأنزلهـاه،ـ ـ
أوـقتلـنبيًاـمنـأنبياءـاهـــوهوـمعـذلكـمقٌرـباـأنزلـاهـــأنهـكافر،ـفكذلكـتاركـالصاةـحتىـ

يرجـوقتهاـعامدًا.ـ
قال:ـولقدـأمعواـيـالصاةـعىـيءـمـجمعواـعليهـيـسائرـالرائع؛ـأهمـــبأمعهمـــقالواـ ـ
ـيعلمواـ ـيصيـالصاةـيـوقتهاـحتىـصىـصلواٍتـكثرةـيـوقتها،ـوم ـثمـرأوه منـُعرفـبالكفر،
منهـإقرارًاـباللسان:ـأنهـحكمـلهـباإيان،ـومـحكمواـلهـيـالصومـوالزكاةـواحجـبمثلـذلك.ـ
قالـإسحاق:ـفمنـمـجعلـتاركـالصاةـكافرًا،ـفقدـناقضـوخالفـأصلـقوله،ـوقولـغرهـ ـ
قال:ـولقدـكفرـإبليس؛ـإذـمـيسجدـالسجدةـالتيـأمرـبسجودها،ـقال:ـوكذلكـتاركـالصاةـ=
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فاقُتلوه«ـوحديُثـ»منـأتىـهيمًةـفاقتلوه«ـوحديثـ»منـخرجـوأمرـالناسـمعـيريدـ

عمدًاـ)حتىـيذهبـوقتهاـكافرـإذاـأبىـمنـقضائها(ـوقالـأمدـبنـحنبل:ـاـيكفرـأحدـبذنبـ ــ=
إاـتاركـالصاةـعمدًا،ـثمـذكرـاستتابتهـوقتله.

حجتهم:ـوحجةـمنـقالـهذاـالقولـماـروىـمنـاآثارـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيـتكفرـتاركـالصاة،ـ ـ
منها:ـحديثـجابرـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـأنهـقال:ـ»ليسـبنـالعبدـوبنـالكفر«ـــأوـقال:ـ»بنـالرك«ـــ
ـالصاةـفمنـ ـبينناـوبينهم ـالذي ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـأنهـقال:ـ»العهد ـالصاة«،ـوحديثـبريدةـعن »إاـترك

تركهاـفقدـكفر«،ـوقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»منـتركـصاةـالعر«ـــيعنيـمتعمدًاـــ»فقدـحبطـعمله«.
واحتجـأيضًاـبأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـكانـإذاـغزاـقومًاـمـُيِغرـعليهمـحتىـيصبح،ـفإذاـأصبحـكانـإذاـ ـ
سمعـأذانًاـأمسك،ـوإذاـمـيسمعـأذانًاـأغارـووضعـالسيف،ـواحتجـأيضًاـبقولـاهـعزـوجّل:ـ

﴿ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ﴾ـ]مريم:ـ59[،ـوبقولهـعـزـوجـّل:ـ﴿ ۆئ 
]الروم:ـ)3[،ـوبقـولهـعـزـوجـّل:ـ﴿ ۆئ ۈئ ۈئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴾ـ
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴾ـ]فاطر:ـ8)[،ـوبحديثـأنـسـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»منـصىـ
ـيستقبلـ ـدليٌلـعىـأنـمنـمـيصلـصاتنا،ـوم ـقالوا:ـهذا ـفذلكـامسلم«. صاتنا،ـواستقبلـقبلتنا،

قبلتنا،ـفليسـبمسلم.
2ــقول من م حكم بكفره:ـقالـالشافعي:ـيقولـاإمامـلتاركـالصاة:ـصّل،ـفإنـقال:ـاـأصي،ـ ـ
سئـل؟ـفإنـذكرـعلةـحبسهـُأمرـبالصاةـعىـقدرـطاقته،ـفإنـأبىـمنـالصاةـحتىـيرجـوقتهاـ
قتلهـاإمام،ـوإناـُيستـتابـماـدامـوقتـالصاةـقائًا،ـيستـتابـيـأدائهاـوإقامتها،ـفإنـأبىـقتلـ

وورثهـورثُته.ـ
وهذاـقولـأصحابـمالكـومذهبهم،ـوبعضهمـيرويهـعنـمالك،ـوروىـممدـبنـعيـالبجيـ ـ
ـمنـآمنـباهـوصدقـ ـقالـمالك: ـيونسـبنـعبدـاأعىـقال:ـسمعتـابنـوهبـيقول: قال:ـحدثنا
امرسلنـوأبىـأنـيصيـُقـتل.ـوبهـقالـأبوـثورـوميعـأصحابـالشافعي،ـوهوـقولـمكحول،ـ

ومادـبنـزيد،ـووكيع.ـ
ـالزكاة،ـ ـاستحّلـدماءـمانعي ـالصديقـريـاهـعنه ـامذهب:ـأنـأباـبكر ومنـحجةـمنـذهبـهذا ـ
وقال:ـواهـأقاتلنـمنـفرقـبنـالصاةـوالزكاة.ـفقاتلهمـعىـذلكـيـمهورـالصحابةـوأراقـ
ـأحرىـ= ـإقامتهاـكان ـالصاةـوأبىـمن ـامتنعـمن ـأدائها،ـفمن ـالزكاةـوأبايتهمـمن دماءهمـمنعهم
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تفرقهمـفاقتلوه«والزنديقـإذاـتابـعىـرأي،ـوالساحر.ـ

ـمقّرينـباإسامـوالشهادة،ـ ـأهمـكانوا ـبالصاة،ـومعلوم: ـالزكاَة ـبكرـشّبه ـأبا ـأاـترىـأن بذلك، ــ=
يوضحـلكـذلكـقوُلـعمرـأيـبكر:ـكيفـتقاتلهمـوقدـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ُأمرتـأنـأقاتلـ
الناسـحتىـيقولوا:ـاـالهـااـاه،ـفإذاـقـالوهاـعصمواـمنيـدماءهمـوأمواهمـإاـبحـقها،ـ
وحساهمـعىـاه«؟ـفقالـأبوـبكر:ـهذاـمنـحقها،ـواهـلوـمنعويـعناقًاـــأوـعقااًـــماـكانواـ
يعطونـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـلقاتلُتهمـعىـذلك،ـولوـكفرـالقومـلقالـأبوـبكر:ـقدـتركواـاـإلهـإاـاهـ
وصارواـمركن،ـوقدـقالواـأيـبكرـبعدـاإسار:ـماـكفرناـبعدـإياننا،ـولكنـشححناـعىـ

أموالنا.
هذاـكلهـاحتّجـبهـالشافعيـرمهـاهـوقال:ـففيـهذاـدالةـعىـأنـمنـامتنعـماـافرضـاهـعليهـ ـ
كانـعىـاإمامـأخُذهـبهـوقتاُلهـعليه،ـوإنـأتىـذلكـعىـنفسه،ـوأماـتوريثـورثتهمـأمواَهم؛ـ
ـالناس. ـالزكاةـكَلـماـوجدـمنـأمواهمـبأيدي ـاخطابـماـويـرّدـعىـورثةـمانعي فأنـعمرـبن
جواهمـعاـاحتجـبهـامكفرون:ـاعتلواـيـدفعـاآثارـامرويةـيـتكفرـتاركـالصاةـبأنـقالوا:ـ ـ
ـبفرِضها.ـقالوا:ـويلزمـَمنـكّفرهمـ ـالصاةـجاحدًاـ)هاـمعاندًا(ـمستكرًاـغرـمقٍر معناهاـمنـترك
الزاي،ـ يكفرـ للمسلم،ـوأنـ القاتلـوالشاتمـ يكفرـ أنـ فيهمـ اآثارـوقبَِلهاـعىـظاهرهاـ بتلكـ
وشاربـاخمر،ـوالسارق،ـوامنـتهب،ـومنـرغبـعنـنسبـأبيه؛ـفقدـصّحـعنهـملسو هيلع هللا ىلصـأنهـقال:ـ
»سبابـامسلمـفسوقـوقتالهـكفر«،ـوقال:ـ»اـيزيـالزايـحنـيزيـوهوـمؤمن،ـواـيرقـ
السارقـحنـيرقـوهوـمؤمن،ـواـيربـاخمرـحنـيرهاـوهوـمؤمن،ـواـينتهبـهبةـ
ذاتـرفـيرفعـالناسـاليهـفيهاـأبصارهمـحنـينتهبهاـوهوـمؤمن«.ـوقال:ـ»اـترغبواـعنـ
آبائكمـفإنهـكفرـبكمـأنـترغبواـعنـآبائكم«.ـوقال:ـ»اـترجعواـبعديـكفارًاـيربـبعضكمـ
رقابـبعض«،ـإىـآثارـمثلـهذهـاـُيرجـهاـالعلاُءـامؤمَنـمنـاإسام،ـوإنـكانـبفعلـذلكـ

فاسقًاـعندهم،ـفغرـنكرـأنـتكونـاآثارـيـتاركـالصاةـكذلك.
قالوا:ـومعنىـقوله:ـ»سبابـامسلمـفسوقـوقتالهـكفر«:ـأنهـليسـبكفرـيرجـعنـاملة،ـوكذلكـ ـ
كلـماـوردـمنـتكفرـمنـذكرناـمنـيربـبعضهمـرقابـبعضـونحوـذلك.ـوقدـجاءـعنـ
ابنـعباســـوهوـأحدـالذينـرويـعنهمـتكفرـتاركـالصاةـــأنهـقالـيـحكمـاحاكمـاجائر:ـ
كفٌرـدونـكفر،ـقالـابنـعباس:ـليسـبالكفرـالذيـتذهبونـاليه،ـإنهـليسـبكفرـينقلـعنـاملة،ـ=
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وقال:ـوقدـحكىـابنـالعريـعنـبعضـأشياخهـأنـأسبابـالقتلـعرة،ـقالـ
ابنـالعري:ـواـخرجـعنـهذهـالثاثةـبحال؛ـفإنـمنـسحر،ـأوـسّبـنبَيـاهـكفر،ـفهوـ

داخلـيـ»التاركـلدينه«،ـواهـأعلم))(.ـ
ويـامسألةـتفاصيلـأخرىـفلتنظرـيـمظاها.ـ

قال الطحاوي: )وا نرى اخروَج عى أئمتنا وواة أمورناـ  وإْن جارواـ  وا 
ندعو عى أحد منهم، وا ننزع يدًا من طاعتهم، ونرى طاعَتهم من طاعة اه 

عز وجّل فريضة، ما م يأمروا بمعصية، وندعو هم بالصاح وامعافاة(
هذهـمسألةـمشهورة،ـوهي:ـهلـجوزـاخروُجـعىـاحاكمـامسلمـإْنـفسقـوظلمـ

وعى،ـأمـحُرمـاخروجـعليهـمطلقًا؟ـ

ـبقولـ ثمـقرأـ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ـ]امائدة:ـ44[.ـواحتجواـأيضًا ـ=
عبدـاهـبنـعمر:ـاـيبلغـامرءـحقيقةـالكفرـحتىـيدعوـمثنىـمثنى،ـوقالواـحتملـقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»اـ
يزيـالزايـحنـيزيـوهوـمؤمن«،ـيريدـمستكملـاإيان،ـأنـاايانـيزيدـبالطاعةـوينقصـ

بامعصيةـوكذلكـالسارقـوشاربـاخمرـومنـذكرـمعهم
3ــقول من قال: ا يقتل وا يكفر:ـوقدـقالـبهـابنـشهاب،ـقال:ـإذاـتركـالرجلـالصاةـفإنـ ـ
كانـإناـتركها؛ـأنهـابتدعـدينًاـغرـااسامـُقتِل،ـوإنـكانـإناـهوـفاسق،ـفإنهـيربـربًاـ
مرحًا،ـويسجنـحتىـيرجع.ـقال:ـوالذيـيفطرـيـرمضانـكذلك.ـقالـأبوـجعفرـالطحاوي:ـ
وهوـقولنا،ـوإليهـيذهبـماعةـمنـسلفـاأمةـمنـأهلـاحجازـوالعراق،ـوهذاـيقولـداودـ

ابنـعي،ـوهوـقولـأيـحنيفةـيـتاركـالصاة:ـأنهـيسجنـويربـواـيقتل. 
»التمهيد ما ي اموطأ من امعاي واأسانيد«،ـأبوـعمرـيوسفـبنـعبدـاهـبنـعبدـالر،ـالنمريـ ـ
)463هـ(،ـوزارةـعمومـاأوقافـوالشؤونـاإساميةـــامغربـــ387)،ـت:ـمصطفىـبنـ

أمدـالعلوي،ــممدـعبدـالكبرـالبكريـ)4:ـ237-225(.
))(ـ»فتحـالباريـ)2):ـ204(.
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سأذكرـاآنـخاصةـالكامـيـهذهـامسألة:ـالوايـواخليفةـليسـمنـرطهـأنـ

يكونـمعصومًا،ـولكنـبعَضـالعلاءـاشرطواـحالـتوليتهـأنـاـيكونـفاسقًا.
ـعليهـفسٌق،ـفقدـاختلفواـيـهذهـامسألة:ـهلـُيعزلـبمجردـالفسق؟ـ ولوـوي،ـثمـطرأ

أمـجوزـعزله؟ـأمـجب؟ـبعضهمـقال:ـينعزلـبمجردـالفسق.ـ
ـالسنـة:ـأنهـاـينعزلـبمجّردـذلك،ـواختلفوا:ـهلـجوزـعزُلهـ وامعتمدـعندـأهل

أمـا؟ـ
ـالذيـاستبدلـ ـامسلم،ـوليسـاحاكم ـالسنةـيـاحاكم واـيفىـأَنـملـكامـأهل

بالكتابـوالسنةـالقوانَنـالوضعية.
التحقيق:ـأنـَمنـكانـحاكًاـوظلمـوكُثرـظلمه،ـبحيثـصارـاستمراُرهـيـاحكمـ
عىـهذهـالصورةـيرّتبـعليهـمفسدٌةـكبرٌةـأكثرـمنـإزالته،ـثمـكانـباستطاعةـالناسـ
أنـيزيلوهـدونـأنـيرتبـعىـذلكـمفسدٌةـأكرـمنـهذا،ـفقدـّرحـاجوينيـبأنهـإذاـ
استـطاعـأهلـاحلـوالعقدـأنـيزيلواـاحاكَمـدونـأنـيرّتبـعىـهذاـمفسدةـأكر،ـ

فليفعلوا.
ـبالكتابـوالسنةـ ـأصًا ـالذيـحكم ـاحاكم ـالسنةـقالوا:ـاـُيَرجـعى ـأهل مهور
ثمـظلم؛ـأهمـيرونـأنـامصلحةـيـعدمـاخروجـعليهـوخلِعهـأكرـمنـعكسها؛ـلِـاـ
يرتبـعىـذلكـمنـقتلـللمسلمن،ـوظلٍمـلبعضهم،ـورباـتطولـامنازعُةـبينهمـفاـ
يرّجحـجانٌبـعىـآخر،ـفتؤديـماولةـخلعهـإىـعكسـامطلوب،ـوهوـالتخلصـمنـ

ظلمهـللمسلمن،ـودفعـاأذىـعنهم.ـ
فظهرـمنـتعليلهمـلعدمـاخروجـبرتبـامفسدةـاأعظمـعىـالفتن:ـأنهـإنـأمكنـ

ــمعـجنبـالفتنـــجاز.
واستدَلـبعضـالعلمـاءـبقولهـتعاى:ـ﴿ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴾ـ
ـكانـالناسـ ـبنـاليانـيقول: ـكانـحذيفة ]النساء:ـ59[،ـوروىـاإمامـمسلمـيـ»صحيحه«:
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يسألونـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـاخر،ـوكنتـأسألهـعنـالر؛ـخافَةـأنـيدركني،ـفقلت:ـياـ
رسولـاهـإناـكناـيـجاهليةـوّر،ـفجاءناـاهـهذاـاخر،ـفهلـبعدـهذاـاخرـٌر؟ـقال:ـ
»نعم«،ـفقلت:ـهلـبعدـذلكـالرـمنـخر؟ـقال:ـ»نعم،ـوفيهـدخن«ـقلت:ـوماـدخنه؟ـ
قال:ـ»قومـيستنونـبغرـسنتي،ـوهدونـبغرـهديي،ـتعرفـمنهمـوُتنكر«،ـفقلت:ـهلـ
ـفيها«،ـ ـقذفوه ـمنـأجاهمـإليها ـ»نعمـدعاةـعىـأبوابـجهنم، بعدـذلكـاخرـمنـّر؟ـقال:
ـقلت:ـ ـويتكلمونـبألسنتنا«، ـ»نعمـقومـمنـجلدتنا، ـقال: ـرسولـاه،ـصفهمـلنا، ـيا فقلت:
ـامسلمنـوإمامهم«،ـفقلت:ـ ـأدركنيـذلك؟ـقال:ـ»تلزمـماعة ـترىـإن ـاه،ـفا ياـرسول
فإنـمـتكنـهمـماعةـواـإمام؟ـقال:ـ»فاعتزلـتلكـالفرقـكَلها،ـولوـأنـتَعَضـعىـ

أصلـشجرةـحتىـيدرككـاموتـوأنتـعىـذلك«))(.
ويـروايةـأخرىـعنهـيـ»صحيحـمسلم«:ـقال:ـ»يكونـبعديـأئمةـاـهتدونـ
هداي،ـواـيستنونـبسنتي،ـوسيقومـفيهمـرجالـقلوهمـقلوبـالشياطنـيـجثانـ
إنس«ـقال:ـقلُت:ـكيفـأصنعـــياـرسولـاهـــإنـأدركتـذلك؟ـقال:ـ»تسمعـوتطيعـ

لأمر،ـوإنـربـظهرك،ـوأخذـمالك،ـفاسَمْعـوأطِع«)2(.
ويـمسلم:ـعنـأيـهريرةـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـأنهـقال:ـ»منـخرجـمنـالطاعة،ـوفارقـ
اجاعة،ـفات،ـماتـميتةـجاهلية،ـومنـقاتلـحتـرايةـعمية،ـيغضبـلعصبة،ـأوـيدعوـإىـ
عصبة،ـأوـينرـعصبة،ـفُقتل،ـفِقتلةـجاهلية،ـومنـخرجـعىـأمتيـيربـبَرهاـوفاجرها،ـ

ـفليسـمني،ـولستـمنه«)3(. واـيتحاشـمنـمؤمنها،ـواـيفيـلذيـعهدـعهده،
ـ»إنهـستكونـ ويـ»صحيحـمسلم«:ـعنـعرفجةـقال:ـسمعتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:

))(ـكتابـاإمارة،ـبابـاأمرـبلزومـاجاعةـعندـظهورـالفتنـوحذيرـالدعاةـإىـالكفرـ)847)(.

)2(ـكتابـاإمارة،ـبابـاأمرـبلزومـاجاعةـعندـظهورـالفتنـوحذيرـالدعاةـإىـالكفرـ)847)(.

)3(ـكتابـاإمارة،ـبابـاأمرـبلزومـاجاعةـعندـظهورـالفتنـوحذيرـالدعاةـإىـالكفرـ)848)(.
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ـبالسيفـكائنًاـ ـفاربوه ـوهيـميعــ ـاأمةــ ـأمرـهذه ـأنـيفّرق ـأراد هناتـوهنات،ـفمن

منـكان«))(.
روىـاإمامـمسلمـيـ»صحيحه«ـعنـعلقمةـبنـوائلـاحرمي:ـعنـأبيهـقال:ـ
سألـسلمُةـابُنـيزيدـاجعفيـرسوَلـاهـملسو هيلع هللا ىلصـفقال:ـياـنبيـاه،ـأرأيتـإنـقامتـعليـناـ
أمراءـيسألوناـحَقهم،ـويمنعوناـحَقنا،ـفاـتأمرنا؟ـفأعَرضـعنه،ـثمـسأله،ـفأعرضـعنه،ـ
ثمـسأله،ـيـالثانية،ـأوـيـالثالثة،ـفجذبهـاأشعُثـبنـقيس،ـوقال:ـ»اسمعواـوأطيعوا؛ـ

فإناـعليهمـماـُمّلوا،ـوعليكمـماـملتم«.
وهوـيـ»سننـالرمذي«،ـو»سننـالبيهقيـالكرى«،ـويـ»امعجمـالكبر«)2(.

وترجمـابنـحبانـيـ»صحيحه«:ـ»ذكر الزجر عن اخروج عى أمراء السوء وإن 
جاروا بعد أن يكره باخَلد ما يأتون«)3(.

وهذاـعنوانـدقيـق،ـيدلـعىـأنهـاـجوزـأحدـالرضاـــيـداخلهـــعنـاجورـ
والظلمة،ـثمـإنـمـيستطعـفعَلـيءـُيزيلـبهـَرهم،ـفاـيصحـمنهـقطعًاـأنـيؤّيدهم،ـ

ويثبتـأركاهمـبأفعالهـوتقريراته،ـوبسائرـموافقاتهـهم.ـ
ثمـروىـعنـعوفـبنـمالكـاأشجعيـقال:ـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»خياركمـوخياُرـ
أئمتـكم:ـالذينـحبوهم،ـوحبونكم،ـويصّلونـعليكم،ـوتصلونـعليهم،ـوراركمـ

))(ـكتابـاإمارة،ـبابـحكمـمنـفرقـأمرـامسلمنـوهوـمتمعـ)852)(.
)2(ـكتابـاإمارة،ـبابـيـطاعةـاأمراءـوإنـمنعواـاحقوقـ)846)(.ـ

ـامنكرـمنـ ـبابـالصرـعىـأذىـيصيبهـمنـجهةـإمامهـوإنكار ـالبغي، والبيهقي،ـكتابـقتالـأهل ـ
أمورهـبقلبهـوتركـاخروجـعليهـ)7067)(.ـوالطرايـ)6322(،ـ)7:ـ40(.

ـبابـماـجاءـستكونـفتنـكقطعـ ـأبوابـالفتن، والرمذيـمنـروايةـوائلـبنـحجرـريـاهـعنه، ـ
الليلـامظلمـ)99)2(.ـوقال:ـهذاـحديثـحسنـصحيح.

)3(ـ)0):ـ449(.
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ورارـأئمتكم:ـالذينـتبغضوهم،ـويبغضونكم،ـوتلعنوهم،ـويلعنونكم«،ـقيل:ـأفاـ
ـيأيـ ـأاـومنـلهـواٍلـفراه ـاخمَس، ـالصلواِت ـأقاموا ـاه؟ـقال:ـ»ا!ـما ـياـرسول ننابذهم

ـاه،ـواـينزعـيدًاـمنـطاعته«))(. ـاه،ـفليكرهـماـيأيـمنـمعصية شيئًاـمنـمعصية
ويـ»مسنـدـاإمامـأمد«:ـعنـابنـمسعود:ـأنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»كـيفـبكـــياـ
عبدـاهـــإذاـكانـعليكمـأمراُءـُيضيعونـالسنة،ـويؤخرونـالصاةـعنـميقاها؟«ـقال:ـ
كيفـتأمريـياـرسولـاه؟ـقال:ـ»تسألنيـــابَنـأمـعبدـــكيفـتفعل!ـاـطاعَةـمخلوقـ

يـمعصيةـاهـعزـوجل«)2(.
ويـ»مسنـدـاإمامـأمد«ـأيضًا:ـعنـهشامـعنـممدـقال:ـجاءـرجلـإىـعمرانـ
ابنـحصنـــونحنـعندهـــفـقال:ـاستعملـاحكمـبنـعمروـالغفاريـعىـخراسان،ـ
ـالقوم:ـأاـندعوهـلك؟ـفقالـله:ـا!ـثمـقامـعمران،ـ فتمناهـعمرانـحتىـقالـلهـرجلـمن
ـأمرهـوهاهـ ـثم ـامسلمنـعظيًا، ـأمرًاـمنـأمر ـإنكـقدـوليَت ـفقالـعمران: ـبنـالناس، فلقَيه
ووعَظه،ـثمـقال:ـهلـتذكرـيوَمـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»اـطاعةـمخلوقـيـمعصيةـاهـ

تباركـوتعاى«؟ـقالـاحكم:ـنعم.ـقالـعمران:ـاهـأكر)3(.
قالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«ـتعليقًاـعىـقولهـعليهـالسام:ـ»حّدثواـالناسـ

باـيعرفون«:ـ
كتابـ إياسـيـ أيـ بنـ آدمـ وزادـ يفهمون.ـ أي:ـ يعرفون«ـ »باـ بقوله:ـ »وامرادـ
»العلم«ـلهـعنـعبدـاهـبنـداودـعنـمعروفـيـآخره:ـ»ودعواـماـينكرون«ـأي:ـيشتبهـ

عليهمـفهمه،ـوكذاـرواهـأبوـنعيمـيـ»امستخرج«.

))(ـكتابـالسر،ـبابـطاعةـاأئمةـ)4589(.
)2(ـ)3889(،ـ)6:ـ432(.

)3(ـ)20656(،ـ)34:ـ253(.ـ
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ـابنـمسعود:ـ ـالعامة،ـومثلهـقول ـيذكرـعند ـينبغيـأن ـامتشابهـا ـأن وفيهـدليلـعى:

ماـأنتـمدثًاـقومًاـحديثًاـاـتبلغهـعقوهمـإاـكانـلبعضهمـفتنة.ـرواهـمسلم.
ومن كره التحديَث ببعٍض دون بعض: أمُد ي اأحاديث التي ظاهُرها اخروج 
عى السلطان، ومالٌكـيـأحاديثـالصفات،ـوأبوـيوسفـيـ»الغرائب«،ـومنـقبلهمـ
أبوـهريرةـكاـتقّدمـعنهـيـاِجراَبن،ـوأنـامراد:ـماـيقعـمنـالفتن،ـونحوهـعنـحذيفة،ـ
وعنـاحسن:ـأنهـأنكرـحديَثـأنسـللحجاجـبقصةـالُعرنين؛ـأنهـاخذهاـوسيلةـإىـ

ماـكانـيعتمدهـمنـامبالغةـيـسفكـالدماءـبتأويلهـالواهي.
وضابطـذلك:ـأنـيكونـظاهُرـاحديثـيقـّويـالبدعة،ـوظاهُرهـــيـاأصلـــ
غرـمرادـفاإمساكـعنهـــعندـمنـيشىـعليهـاأخذـبظاهرهـــمطلوب،ـواهـأعلم«.ـ

اهـ))(.
ونقلـابنـحجرـيـ»فـتحـالباري«ـعنـابنـبطالـقولهـأخذًاـمنـقولـالنبيـعليهـ

السام:ـ»منـفارقـاجاعةـشرًاـفكأناـخلعـربقةـاإسامـمنـعنقه«:
ـالفقهاءـعىـ ـالسلطانـولوـجار،ـوقدـأمع »يـاحديثـحجةـيـتركـاخروجـعى
وجوبـطاعةـالسلطانـامتغِلب،ـواجهادـمعه،ـوأنـطاعتهـخٌرـمنـاخروجـعليه؛ـلِـاـ
يـذلكـمنـحقنـالدماء،ـوتسكنـالدماء،ـوحجتهم:ـهذاـاخُرـوغُرهـماـيساعده،ـ
ومـيستثنواـمنـذلكـإاـإذاـوقعـمنـالسلطانـالكفُرـالريح،ـفاـجوزـطاعُتهـيـذلك،ـ

بلـجبـماهدُتهـلِـمنـقدرـعليها«.ـاهـ)2(.
ـأوىـبهـوأحّق،ـحتىـ ـأنه ـالواحد ـأهله،ـحتىـلوـاعتقد ـاأمر ـمنازعة وامقصود:ـعدم

))(ـ»فتحـالباري«ـ)):ـ225(.
)2(ـامصدرـالسابقـ)3):ـ7(.
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يصرـإليهـولوـبعدـزمانـمنـغرـخروجـعنـالطاعة،ـوالعلةـيـذلك:ـماـجرهـاخروجـ

منـمفاسدـومظامـعىـالناسـومقتلةـفيهم.ـ
وبعضهمـمـيقيدـذلكـبالكفرـالريحـبلـعّممهـيـامعصية،ـقالـابنـحجرـيـ
»فتحـالباري«ـــوذلكـيـرحـاحديثـالذيـرواهـالبخاريـعنـعبادةـبنـالصامتـ
ـالسمعـوالطاعةـ ـفياـأخذـعليناـأنـبايعناـعى ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـفقالــ برقمـ)7055(ـقال:ـدعانا
ناـوُيرنا،ـوُأثرٍةـعلينا،ـوأنـاـننازعـاأمرـأهلهــ:ـ»إاـأنـ يـمنشطناـوَمكَرهنا،ـوُعْرِ

ترواـكفرًاـبواحًاـعندكمـمنـاهـفيهـبرهان«.ـ
وطرفـهذاـاحديثـحتـرقمـ)7200(ـوي:ـ»وأنـاـننازعـاأمرـأهلهـوأنـ

نقوم«ـــأوـ»نقول«ـــ»باحقـحيثاـكنَاـواـنخافـيـاهـلوَمَةـائم«))(.ـاهـ:
ـأوـخرـصحيحـاـحتملـالتأويل،ـ ـبرهان«ـأي:ـنصـآية ـ»عندكمـمنـاهـفيه »قوله:

ومقتضاه:ـأنهـاـجوزـاخروجـعليهمـماـدامـفعلهمـحتملـالتأويل.
ـاأمورـ ـتنازعواـواة ـامعصية،ـومعنىـاحديث:ـا ـبالكفرـهنا: ـامراد ـالنووي: قال
يـوايتهم،ـواـتعرضواـعليهم:ـإاـأنـتَرواـمنهمـمنكرًاـمَققًاـتعلمونهـمنـقواعدـ

اإسام،ـفإذاـرأيُتمـذلكـفأنِكرواـعليهمـوقولواـباحقـحيثاـكنتم.ـانتهى.
وقالـغره:ـامرادـباإثمـهنا:ـامعصيةـوالكفر،ـفاـيعرضـعىـالسلطانـإاـإذاـ

وقعـيـالكفرـالظاهر.
ـباـ ـفاـينازعه ـإذاـكانتـامنازعةـيـالواية، ـالكفرـعىـما والذيـيظهر:ـمُلـرواية
ـامعصيةـعىـماـإذاـكانتـامنازعُةـفياـ ـارتكبـالكفر،ـومُلـرواية ـااـإذا ـالواية يقدحـي
عداـالواية،ـفإذاـمـيقدحـيـالوايةـنازعُهـيـامعصيةـبأنـُينكرـعليهـبرفق،ـويتوّصلـ

إىـتثبيتـاحقـلهـبغرـعنف،ـوملـذلك:ـإذاـكانـقادرًا،ـواهـأعلم.

))(ـ»فتحـالباري«ـ)3):ـ8(.
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ونقلـابنـالتنـعنـالداوديـقال:ـالذيـعليهـالعلاءـيـأمراءـاجور:ـأنهـإنـقدرـ

عىـخلعهـبغرـفتنةـواـظلمـوجب،ـوإاـفالواجُبـالصر.
وعنـبعضهم:ـاـجوزـعقدـالوايةـلفاسقـابتداًء،ـفإنـأحدثـَجورًاـبعدـأنـكانـ
عداً،ـفاختلفواـيـجوازـاخروجـعليه،ـوالصحيحـامنع،ـإاـأنـيكفرـفيجبـاخروجـ

عليه«.ـاهـ))(.
ـفتعرفونـوتنكرون،ـ ـ»ستكونـأمراُء، ـالنوويـيـرحـحديثـمسلم: وقالـاإمام
فمنـعرفـفقدـبرئ،ـومنـأنكرـسلم،ـولكنـمنـريـوتابع«،ـقالوا:ـأفاـنقاتلهم؟ـ

قال:ـ»اـماـصلوا،ـ...«:
ـاحديثـفيهـمعجزةـظاهرةـباإخبارـبامستقبل،ـووقعـذلكـكاـأخرـملسو هيلع هللا ىلص. »وهذا
وأماـقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»فمنـعرفـفقدـبرئ«،ـويـالروايةـالتيـبعدها:ـ»فمنـكرهـفقدـ
برئ«،ـفأماـروايةـمنـروى:ـ»فمنـكرهـفقدـبرئ«ـفظاهرةـومعناه:ـمنـكرهـذلكـامنكرـ
ـفليكرههـ ـبيدهـواـلسانه، ـإنكاره ـبرئـمنـإثمهـوعقوبته،ـوهذاـيـحّقـمنـاـيستطيع فقد

بقلبهـوليرأ.ـ
وأماـمنـروى:ـ»فمنـعرفـفقدـبرئ«ـفمعناهـــواهـأعلمــ:ـفمنـعرفـامنكرـ
ومـيشتبهـعليهـفقدـصارتـلهـطريقـإىـالراءةـمنـاثمهـوعقوبتهـبأنـيغرهـبيديه،ـأوـ

بلسانه،ـفإنـعجز،ـفليكرههـبقلبه.
وقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ولكنـمنـريـوتابع«،ـمعناه:ـولكنـاإثمـوالعقوبةـعىـمنـريـ
وتابع.ـوفيهـدليلـعى:ـأنـمنـعجزـعنـإزالةـامنكرـاـيأثمـبمجردـالسكوت،ـبلـإناـ

يأثمـبالرىـبه،ـأوـبأنـاـيكرههـبقلبه،ـأوـبامتابعةـعليه.

))(ـ»فتحـالباري«ـ)3):ـ8(.
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ـأنه ا جوز اخروج  ـففيهـمعنىـماـسبق: ـأفاـنقاتلهمـقال:ـ»اـماـصلوا«، ـقوله: وأما
عى اخلفاء بمجرد الظلم ـ أو الفسق ـ ما م يغّروا شيئًا من قواعد اإسام«.ـاهـ))(.
وهذاـالذيـذكرهـالنوويـهناـهوـالقاعدةـامحّققة،ـوتأملـزيادةـتأملـيـمدلولـ

»تغيرـقواعدـاإسام«.ـ
ـمهاـكانـ ـباـقيد، ـمطلقًا وقدـيرىـبعُضـالناسـأنـاخروجـعىـاحاكمـالظامـجائٌز
ذلكـاحاكم،ـويستدُلـعىـذلكـبمـاـحصلـمنـخروجـعبدـالرمنـبنـاأشعثـعىـ
احجاج،ـوخافةـعبدـاهـبنـالزبرـحاَلـوجودـخافةـاأموين،ـومقاتلةـيزيَدـله،ـثمـ

مقاتلةـعبدـاملكـبنـمروانـلهـوقتله.ـ
ولكنـالذيـيستـدّلـبذلكـكّلهـــعىـماـذكرناهـــيغـفلـعنـأحدًاـمنـهؤاءـ
ـامسلمن،ـومـحصلـإماٌعـعليهمـمنـامسلمن،ـ ـاخافةـعىـميع ـله ـيستقّر امذكورينـم

بلـكانـاأمرـمتفرقًاـبينهم.ـ
وأماـاخروجـعىـاحَّجاِجـَفِلُظلمهـولتجره،ـفمنـكانـيعتقدـأنهـقادٌرـعىـذلكـ
خرجـعليه،ـوهوـليسـخروجًاـعىـاخليفةـبلـعىـأمرـأوـواٍل،ـفليسـمطلقـاخروجـ
ـيستندـإليهـاخارج،ـومقدارـامفاسدـ منوعًا،ـبلـذلكـُيقّدرـبحسبـامفسدةـوامصلحة،ـوما

التيـاقرفهاـمنـيُرجوَنـعليه.ـ
وهذاـكلهـاـجوزـقياسهـعىـالدولـواحكوماتـامعارةـباـشّكـواـريب؛ـ
فإهاـكلهاـاـحُكمـباـأنزلـاهـتعاى،ـبمعنى:ـأهاـمـتلتزمـعىـنفسهاـاحكمـبالريعةـ
اإسامية،ـوإنـأخذتـمنهاـأحكامًاـيـعدةـجوانب؛ـكاأحكامـالشخصيةـوالبيوعـ
ـأوـمنـ ـمنـقوانَنـغربيٍة، ـبلـأتتـها ـمنها، ـتأخذها ـأحكامًاـم وغرها،ـولكنهاـخلطتـها
عندـأنـفسها،ـوإناـاخافـالسابقـكانـفيمنـحكمـباإسامـوالتزمـبهـإاـأنهـظلم،ـ

))(ـ»رحـصحيحـمسلم«ـ)2):ـ242(.
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وأماـمنـغّرـوبدلـرائعـالدينـوالدولة،ـفأمُرهـبّن،ـوهذاـهوـامندرجـقطعًاـحتـقولـ

الرسولـعليهـالسام:ـ»إاـأنـترواـكفرًاـبواحًا«،ـواهـأعلم.ـ
اإمامـ كتابـ نستمدهاـمنـ به،ـ امتعّلقةـ القواعدـ بأهمـ البابـ هذاـ نختمـ ونحنـ
ـبـ»الِغياثي«،ـ ـامسمىـبـ»ِغَياثـاأَُمِمـيـاْلتِياثـالُظَلِم«ـوامشهور اجوينيـامتميزـوامفيد،

فقدـمعـفيهـقواعدـحسانًا،ـوفوائَدـندرـأنـجدهاـالقارئـيـغرهـمنـالكتب:
أواً:ـإنـصفةـاإسامـهيـاأصل،ـوالعصام،ـفلوـُفـِرَضـانسالـاإمامـعنـ
الدين،ـمـَيَْفـانخاعه،ـوارتفاعـمنصبهـوانقطاعه،ـفلوـجددـإسامًا،ـمـيُعدـإمامًاـإاـ
ـأهلـ ـاجتاع ـيتوقفـارتفاعـمنصبهـعى ـأي:ـا ـأنهـينخلع، ـاختياُره.ـومعنى ـأنـُجََدَد بعد

احلـوالعقدـوخلعه،ـبلـاـحكمـلهـمبارة.ـ
ثانيًا:ـذهبـبعضـالفقهاءـإىـأنـطروءـالفسـقـعىـاإمام،ـيستلزمـاانخاعـ
مبارة،ـوهؤاءـيعترونـالدوامـباابتداء.ـوقطعـاإمامـاجوينيـأنـالفسقـالصادرـ
عنـاإمامـاـيقطعـنظره،ـومنـاممكنـأنـيتوبـويسرجعـويـؤوب،ـوأماـالفاسقـ

أصًاـفمنـسوءـااختيارـأنـُيعَنـهذاـاأمرـالعظيم،ـوهذاـمنعهـاإمام.ـ
ـالسداد،ـ ـالفساد،ـوزال ـالعدوان،ـوظهر ـالعصيان،ـوفشاـمنه ـتواصلـمنع ـإذا ثالثًا:
فاـبدـمنـاستدراكـهذاـاأمرـامتفاقمـعىـماـسنـقّرره،ـفإنـبقاءهـــعىـهذاـاحالـــ
يؤديـإىـنقيضـامقصودـمنـاإمامة،ـفإنـعُسـَرـالقبضـعىـيدهـاممتّدة؛ـاستظهارهـ
بالشوكةـالعتيدة،ـوالُعَدةـامعَدة،ـفقدـشغرـالزمانـعنـالقيامـباحّق،ـوُدفَِعـإىـُمصابرةـ

امحنـطبقاُتـاخلق.ـ
وإنـتيّسـرـنصبـإمامـمستجمٍعـللخصالـامرضية،ـواخالـامعترةـيـرعايةـ
الطاعةـعىـ لهـ واتسقتـ اإمامة،ـ لهـ انعقدتـ فإذاـ اختياره،ـ إىـ البِدارـ تعنـ الرعية،ـ

ااستقامة،ـفهوـإذـذاكـيدرأـمنـكان.ـ
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وإنـعلمناـأنهـاـيتأتىـنصُبـإمامـدونـاقتحامـداهية،ـوإراقةـدماء،ـومصادمةـ
ـالناُسـمدفوعونـ ـأنـيقاسـما ـفالوجه: ـاأهوال،ـوإهاكـأنُفٍسـونزفـأموال، أحوال،ـَمِة
إليهـمبتَلونـبه،ـباـُيفَرضـوقوُعهـيـماولةـدفعه،ـفإنـكانـالواقُعـالناجُزـأكثَرـماـيقَدرـ
ـوإنـكانـامرَتَقبـامتَطَلعـ ـالناجز، ـامتوَقعـلدفعـالباء ـفيجبـاحتاُل ـالدفع، وقوُعهـيـروم
ـبلـيتعّنـ ـبالدفع، ـالتشاغُل ـفاـيسوغ ـإليه، ـاخلقـمدفوعون ـالظنونـعىـما يزيدـيـظاهر

ااستمراُرـعىـاأمرـالواقع.ـ
رابعًا:ـوإذاـعظمتـجنـايُةـامتصديـلإمامة،ـوكثرتـعاديُتـه،ـوفشاـاحتكاُمهـ
ـالبيضة،ـوتبُددـدعائمـ واهتضاُمه،ـوبدتـَفَضحاته،ـوتتابعتـعثراته،ـوخيفـبسببهـضياُع
اإسام،ـومـنجدـَمنـنـنصبهـلإمامةـحتىـينتهضـلدفعهـحسبـماـيدفعـالبغاة،ـفاـ
ُنطلقـلآحادـيـأطرافـالبادـأنـيثـوروا؛ـفإهمـلوـفعلواـذلكـاصُطِلمواـوُأبروا،ـ
وكانـذلكـسببًاـيـزيادةـامحن،ـوإثارةـالفتن،ـولكنـإنـاتفقـرجلـمطاع،ـذوـاتباعـ
وأشياٍع،ـويقومـمتسبًاـآمرًاـبامعروفـناهيًاـعنـامنكر،ـوانتصبـلكفايةـامسلمنـماـ
ُدفِعواـإليه،ـفلَيمِضـيـذلكـُقُدمًا،ـواهـنصُرهـعىـالرطـامقَدمـيـرعايةـامصالح،ـ

والنظرـيـامناجح،ـوموازاةـماـُيدفع،ـويرتفعـباـُيَتوَقُع))(.ـ
قال الطحاوي: )ونتبع السنة واجاعة، ونجتنب الشذوذ واخاف والفرقة، 

ونحب أهل العدل واأمانة، ونبغض أهل اجور واخيانة(
ـالسنة،ـوهذاـاـشّكـيـوجوبه،ـ ـمنـصفاتـأهلـاحقـأنـيتبعوا ـالطحاويـأّن ذكر
ـالوجوَبـفهوـواجب،ـوماـكانـمندوبًاـ ـأفادـمنها ـالسنة،ـفا ـالتيـوردتـعليها ـاهيئة عى

فهوـمندوب،ـوهكذا،ـواـنضعـميعـالسنةـعىـمرتبةـواحدة.ـ
))(ـ»ِغَيـاثـاأَُمِمـيـاْلتِـياثـالُظـَلِم«ـص89.ـبترف،ـواختصار.ـت:ـد.ـمصطفىـحلمي،ـد.ـ

فؤادـعبدـامنعم.ـدارـالدعوةـاإسكندرية.
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ـالوصفـ ـينطبقـهذا ـما ـوغالبًا ـامسلمن، ـهيـماعة ـفإنـامقصودـمنها ـاجاعة، وأما
ـاختلفواـ ـالفضل،ـفهؤاءـاـجتمعونـعىـضالة،ـوإذا ـالدين،ـوالعلاء،ـوأهل عىـأئمة

فياـبينهم،ـفاـبدـأنـيكونـبعُضهمـعىـحق،ـفاحقـاـيتعّداهم.ـ
وأماـمبةـأهلـالعدلـواأمانة،ـفهوـأمرـازمـاـحتاجـإىـتنبيه،ـوتعسًاـمنـحبـ

أهلـاجورـواخيانـة،ـفإنـمنـأحبـقومًاـفـهوـمنهم،ـقالـتعاى:ـ﴿ۋ ۋ ۅ 
ەئ  ائ  ىائ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ەئ وئوئ ۇئ﴾ـ]النساء:ـ46)[.

روىـالبخاريـيـ»صحيحه«:ـعنـأيـموسىـقال:ـقيلـللنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـالرجلـحبـ
القومـولـّاـيلحقـهمـقال:ـ»امرُءـمعـمنـأحب«))(.ـ

وإنـمبةـاإنسانـللصاحنـجعلهـيتمّثلـهم،ـويرىـعنـأعاهم،ـويؤيدهم،ـ
ويـهذاـمنـاخرـللمسلمنـماـاـيفىـعىـأحد،ـولذلكـُأمرناـأنـنحبـاهـتعاىـ
النوويـيـ الكثرة،ـقالـاإمامـ باخراتـ النبيـتعودـعىـاإنسانـ ورسوله،ـفمحبةـ

»رحـمسلم«:
»رواياتـ»امرءـمعـمنـأحب«ـفيه:ـفضلـحّبـاهـورسولهـملسو هيلع هللا ىلصـوالصاحنـوأهلـ
اخرـاأحياءـواأموات،ـومنـفضلـمبةـاهـورسولهـامتثالـأمرما،ـواجتنابـهيها،ـ
والتأدبـباآدابـالرعية،ـواـيشرطـيـاانتفاعـبمحبةـالصاحنـأنـيعملـعملهم؛ـ
ـالسلطاُنـ ـباإنسانـماـاـيفعله ـتفعل ـامحبة ـاهـ)2(،ـفإن ـلكانـمنهمـومثلهم«. ـلوـعمله إذ

والرهبة.ـ

))(ـكتابـاآداب،ـبابـقولـالرجلـللرجلـاخسأـ)70)6(.
)2(ـ»رحـالنووي«ـعىـ»صحيحـمسلم«ـ)6):ـ86)(.
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قال الطحاوي: )ونقول: اه أعلم فيا اشتبه علينا علمه(

قاعدةـأصليةـنّبهـعليهاـعلمـاءـاأحناف،ـوهي:ـكُلـمسألةـيشتبهـعىـاإنسانـ
احكمـفيهاـــوخصوصًاـيـالعقائدـــجبـعليهـأنـيفوضـأمرهـإىـاهـبأنـيعتقدـماـ
هوـاحقـعنـاه،ـثمـيبحثـعنـعامـحّلـلهـااشتباه،ـفاـجوزـلهـأنـيبقىـعىـشّكه.ـ

معـرورةـاستحضارـأنـالعلومـالروريةـاـيعذرـاإنسانـبجهلها.ـ
ـوتعيينًا،ـ ـيعلمهـاإنسانـتفصيًا ـآمنُتـباحقـكاـهوـعندـاهـحتىـلوـم ـيقول: فأواً
ثمـجبـأنـيزيلـالتساؤاتـالتيـيـنفسه،ـبأنـُيساِرَعـبالبحثـعنـعامـأوـطريقةـماـ

منـطرقـالعلمـامعترةـحلـهاـلهـهذاـااشكال.
قالـاهـتعاى:ـ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾ـ]اإراء:ـ36[،ـوقالـتعاى:ـ﴿ڄ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   * ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ـتعاى:ـ﴿ڄ ڄ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ـ]احج:ـ3-4[،ـوقوله
ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ـ]غافر:ـ35[.ـ
قالـالعامةـالبابري:

»إناـذكرـهذاـلئاـيقعـيـالشكـفياـذكرناـمنـالعقائدـعندماـيشتبهـعليهـيء،ـ
أوـيعريهـسؤالـواـيمكنـدفعه،ـفحينئذـجبـعليهـأنـيفّوضـأمرـذلكـوعلمهـإىـاه؛ـ
فإنهـهوـالعامـبحقائقـاأشياء،ـاـيعزبـعنـعلمهـمثقالـذرةـيـالساءـواـيـاأرض،ـ
واـيمكنـللبرـمعرفُةـكنـهـدقائـقـاأشياءـوحقائـقهاـإاـبتعليٍمـوإلـهامـمنـاه،ـ
العلمـمنـذواهم،ـحيثـ بالعجزـعنـ اعرفواـ ــ ــمعـصفاءـجواهرهمـ امائكةـ فإنـ
قالوا:ـ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ـ]البقرة:ـ32[ـفكيفـالبرـمعـشواغلهمـعنـالتوجهـ
إىـجنابـالقدس؟ـوقدـقالـتعاى:ـ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴾ـ]اإراء:ـ85[،ـ
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﴿ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴾ـ]البقرة:ـ255[،ـفـإنـعقـولـالبشـرـقارةـ
عنـإدراكـكثرـمنـاأشياء،ـفإذاـاشتبهـعليهـيءـجبـأنـيفوضـعلمـذلكـاليءـ
إىـاهـويقولـاهـأعلم،ـلقوله:ـ﴿ڈ ڈ ژ        ژڑ ڑ ک ک ک﴾«))(.

قال الطحاوي: )ونرى امسح عى اخفن ي السفر واحر كا جاء ي اأثر(
منـامعلوم:ـأّنـمسألةـامسحـعىـاخفنـفقهيةـتتعلقـبأعالـاجوارح،ـاـبااعتقاد،ـ

فاـفائدةـذكرهاـهنا،ـهلـهاـتعلقـبالعقائد؟
قالـيـمقدمةـهذاـالـمتن:ـ»هذاـذكرـبيان...ـوماـيعتقدونـمنـأصولـالدين«،ـ
فكلـمسألةـمنـ»أصولـالدين«،ـوكلـمسألةـتـؤثرـيـأصولـالدينـــمنـحيثـقيامهـ
ـمدخليةـيـأصولـ ـرأىـأنـها ـإذا ـلينبهـعىـنظائرها، ـالطحاويـيذكرها ـفإنـاإمام ــ وثبوته
الدينـوجاءـهاـمناسبة،ـمـيشرطـالطحاويـعىـنفسهـأنـيذكرـفقطـامسائلـالعقائديةـ
التيـاـمدخليةـهاـيـالعمل،ـوإاـفلاذاـيذكرـأنهـجوزـالصاةـخلفـالرـوالفاجر،ـمنـ

نفسـالبابـقال:ـونرىـامسحـعىـاخفن.ـ
امسحـعىـاخفنـجاءـبأحاديثـمتواترة.ـ

ـبامسحـ ـأقل ـامسحـعىـاخفن،ـوعنه:ـم ـأخافـالكفرـعىـمنكر ـأيـحنيفة: وعن
عىـاخفنـحتىـجاءيـمثلـضوءـالصبح،ـوقدـثبتـامسحـعنـسبعنـصحابيًاـكاـ

قالـامحدثون)2(.ـ
ـالتواتر،ـ ـامسحـعىـاخفنـُيافـأنـيُرّدـكلـماـثبتـي فإذاـرّدـماـثبتـبالتواترـي

إذاـجّوزتـرّدـفرعيةـورَدتـبالتواتر،ـفقدـينسحبـهذاـعىـباقيـامسائل.ـ

))(ـ»رحـالبابري«ـص)2).
)2(ـ»العرفـالشذيـرحـسننـالرمذي«،ـممدـأنورشانـابنـمعظمـشانـالكشمريـ)):ـ28)(،ـ
ـالشيخـممودـشاكر. 2004م،ـط)،ـت: ـ425)هـــ ـلبنانــ ـبروت، ـالراثـالعريــ ـاحياء دار
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منـهناـنّبهـاإمامـالطحاويـعىـهذهـامسألة،ـوكذلكـاإمامـالنسفيـيـمتنهـ

امشهور،ـومـيكونواـجاهلنـبأنـهذهـامسألةـفقهية.ـ
روىـالبخاري:ـعنـامغرةـبنـشعبةـعنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـأنهـخرجـحاجتهـفاتبعهـ
ـفتوضأ،ـومسحـعىـاخفن))(. ـفصبـعليهـحنـفرغـمنـحاجته، ـفيهاـماء، ـبإداوة امغرة
ويـ»صحيحـمسلم«:ـعنـمامـقال:ـبالـجرير،ـثمـتوضأ،ـومسـحـعىـخفيه،ـ
فقيل:ـتفعلـهذا؟ـفقال:ـنعم!ـرأيتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـبال،ـثمـتوضأ،ـومسحـعىـخفيه،ـ
ُيعجبهمـهذاـاحديث؛ـأنـإسامـجريرـكانـبعدـ إبراهيم:ـكانـ قالـاأعمش:ـقالـ

نزولـامائدة)2(.
قالـاإمامـالنوويـيـ»رحه«ـعىـ»صحيحـمسلم«:

»أمعـمنـُيعتـدـبهـيـاإماعـعىـجوازـامسحـعىـاخفنـيـالسفرـواحر،ـ
سواءـكانـحاجة،ـأوـلغرها،ـحتىـجوزـللمرأةـامازمةـبيتها،ـوالزِمنـالذيـاـيمي،ـ
واناـأنكرتهـالشيعةـواخوارج،ـواـُيعتُدـبخافهم،ـوقدـُرويـعنـمالكـرمهـاهـتعاىـ
اخفنـ امسحـعىـ روىـ وقدـ اجاهر،ـ كمذهبـ مذهبهـ منـ وامشهورـ فيه،ـ رواياتـ

خائُقـاـُحَصونـمنـالصحابة.ـ
قالـاحسنـالبريـرمهـاهـتعاى:ـحدثـنيـسبعونـمنـأصحابـرسولـاهـ
ملسو هيلع هللا ىلص:ـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـكانـيمسحـعىـاخفن،ـوقدـبّينتـأساَءـماعاٍتـكثرينـمنـ
الصحابةـالذينـرَووهـيـ»رحـامهذب«،ـوقدـذكرتـفيهـُمًاـنفيسةـماـيتعلقـبذلك،ـ

وباهـالتوفيق«.ـاهـ)3(.
))(ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـالوضوء،ـبابـامسحـعىـاخفنـ)203(.

)2(ـكتابـالطهارة،ـبابـامسحـعىـاخفنـ)272(.
)3(ـ»رحـالنووي«ـعىـ»صحيحـمسلم«ـ)3:ـ64)(.
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قالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:

»نقلـابنـالـمنذرـعنـابنـامباركـقال:ـليسـيـامسحـعىـاخفنـعنـالصحابةـ
ـالر:ـاـ ـابنـعبد ـإثباته،ـوقال ـإنكارهـفقدـُرويـعنه اختاف؛ـأنـّكلـمنـُرويـعنهـمنهم
ـالرواياتـالصحيحةـ ـأن ـإاـعنـمالك،ـمع ـالسلفـإنكاره أعلمـروىـعنـأحدـمنـفقهاء
ـذلكـعىـامالكية،ـوامعروفـ ـإىـإنكار ـالشافعيـيـ»اأم« ـبإثباته،ـوقدـأشار عنهـمرحة
امستقرـعندهمـاآنـقوان:ـاجوازـمطلقًا،ـثانيها:ـللمسافرـدونـامقيم،ـوهذاـالثايـ
مقتىـماـيـ»امدونة«،ـوبهـجزمـابنـاحاجب،ـوصّححـالباجُيـاأول،ـونقلهـعنـابنـ
وهب،ـوعنـابنـنافعـيـ»امبسوطة«ـنحوه،ـوأنـمالكًاـإناـكانـيتوقفـفيهـيـخاّصةـ

نفسه،ـمعـإفتائهـباجواز،ـوهذاـمثلـماـصحـعنـأيـأيوبـالصحاي«))(.
وعلقـالبابريـعىـذكرـالطحاويـهذاـاحكمـيـمتنـيـعلمـالتوحيدـفقال:

»إنمـاـذكرـهذاـردًاـعىـأهلـالرفـض؛ـفإهمـأنَكرواـجوازـامسحـعىـاخفن،ـ
وهذاـــوإنـكانـمنـأحكامـالفقه،ـلكنهـلـاـاشُتهرتـفيهـاآثارـــأحقهـبالعقائد؛ـدفعًاـ
إنكارـامنكرين،ـقالـأبوـاحسنـالكرخي:ـإيـأخشىـالكفَرـعىـمنـاـيرىـامسَحـ

عىـاخفن«)2(.
وبعدـهذاـالتوضيح؛ـفإنـالعجبـيزدادـمنـجرأةـالسقافـومسارعتهـإىـالقولـ

عندـتعليقهـعىـهذهـالفقرة:
ـامسألةـيـكتبـالعقائد،ـوإناـمكاهاـيـبابـامسحـعىـاخفنـ »اـمعنىـإيرادـهذه
يـكتابـالطهارةـمنـكتبـالفقه،ـويـمسائلـالفقهـامجَمعـعليهاـماـهوـأوىـأنـيوردهـ

))(ـ»فتحـالباري«ـ)):ـ305(.
)2(ـ»رحـالطحاوية«ـللسقافـصـ646.
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هناـلوـَقبِْلناـطرَحـأمثالـهذهـامسألةـهنا،ـمثلـقولنا:ـونرىـأنـصاةـالصبحـركعتن،ـ

وأنـيـكلـركعةـركوعـواحدـوسجودـواحدـوسجدتن… إلخ،ـفتنبه«.ـاهـ.
أقول:ـقدـتنبهنا،ـورأيناـأنكـمـتـتنّبه،ـوالعجبـمنـإطاقـمثلـهذاـااعراضـ
هناـهذهـاجرأة،ـمعـأنـكلـمنـتكلمـعىـعقيدةـالطحاويـذكرـوجهـإيرادـهذهـامسألةـ
هنا،ـبلـإنـصاحبـ»العقائـدـالنسفية«ـقدـذكرـهذهـامسألةـهنا،ـبلـوذكرـغَرهاـمنـ
ـفهلـكانـالنسفيـ ـأنت! ـإليه ـتتنبه ـوم ـنحن، ـلنفسـالسببـالذيـوضحناه امسائلـالفقهية؛

ـالفقه؟!ـ ـامسائلـإناـهوـي ـالنسفية«ـاـيعرفونـأنـموضعـهذه والتفتازايـ»شارح
ـفأنـأحدًاـمـيالفـ ـركعتن، ـالفجر ـمنـكونـصاة ـاقرحَته ـلِـا ـذكرهم وأماـعدُم
يـذلكـومـُينكره،ـولوـأنكرهـأحدهمـحُسنـذكرهـواإتياُنـبهـيـضمنـمسائلـهذاـ

العلمـالريفـحّضًاـللناسـعىـالعلمـباحق،ـوإفهامًاـهمـخطورةـامسألة.ـ
ولذلكـفإنناـنقول:ـإّنـِذكرـمسائَلـتتعلقـبامساواةـالتيـينادونـفيهاـبنـالرجلـ
ـالديمقراطية،ـ ـنحو ـاإسام ـاحكمـونظرة ـالعر،ـومسائلـتتعلقـبطريقة وامرأةـيـهذا
ونقدـالعلانيةـونحوهاـمنـنظراتـتؤثرـعىـحقيقةـاإسامـكمسألةـتارييةـاأحكامـ
ـالتوحيدـوعلمـ ـاآنـيـعلم ـامسائلـواجٌب ـنحوـهذه ـإيراد ـأرىـأن ـأنا ـأقول: اإسامية،

الكام.ـ
فكامـالسقافـعجيٌبـإذن،ـوكأنـالسقافـيقولـلإمامـالطحاوي:ـأنتـاـتدريـ
ـفهمـمعنىـ ـيكّلفـالسقافـنفَسهـماولَة ـأدٍبـوراءهـماـوراءه!ـوم ـتكتب؟ـوهذاـسوُء ماذا

سائغـللطحاويـلذكرهـامسألةـهنا!ـ
وقدـذكرـالطحاويـمسائَلـفقهيةـمنـقبل:ـ»نرىـالصاة...«،ـفلاذاـمـيعرضـ

أحٌدـعليه؟.
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ثمـقالـالسقاف:ـ»وإناـمكاهاـيـبابـامسحـعىـاخفنـيـكتابـالطهارةـمنـ
ـامجمعـعليهاـماـهوـأوىـأنـيوردهـهناـلوـقبلناـطرحـأمثالـ ـالفقه كتبـالفقه،ـويـمسائل
هذهـامسألةـهنا«،ـكأنهـيدلـالطحاويـأنـيضعـهذهـامسألةـيـكتابـالطهارة،ـوهذاـ

استصغاٌرـلشأنـالعلاء.
قالـاإمامـالتفتازايـيـ»رحه«ـعىـ»العقائدـالنسفية«،ـوذلكـيـرحهـمسألةـ
التكوينـــوبيانـوجهـاخافـبنـاأشاعرةـواماتريديةـــذكرـكامًاـللاتريديةـظاهُرهـ

أنهـاـمعنىـصحيحًاـله،ـفنّبهـعىـقاعدٍةـأحببتـأنـأذكرهاـمناسبتهاـهنا:ـ
»ولكنه ينبغي للعاقل أن يتأمل ي أمثال هذه امباحث وا ينسب إى الراسخن 

ي علاء اأصول ما يكون استحالته بدهية عى من له أدنى مييز، بل يطلب لكامهم 
حمًا صحيحًا يصلح حًا لنزاع العلاء، واختاف العقاء«))(.

والسقافـابتعدـكثرًاـعنـتلكـالنصيحةـالغالية،ـفوقعـيـأمورـكانـينبغيـاحذُرـ
منها.

قال الطحاوي: )واحّج واجهاد فرضان ماضيان مع أوي اأمر من امسلمن، 
بّرهم وفاجرهم إى قيام الساعة، ا يبطلها يء وا ينقضها(

وإناـخَصهمـاـبالذكر؛ـأهاـعبادتانـيـغايةـامشّقة،ـاـحصانـإاـببذلـامالـ
واهجرـعنـاأهلـواأوطان.ـ

قالـتعاى:ـ﴿ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ـ]آلـعمران:ـ97[،ـ
وقولهـعليهـالصاةـوالسام:ـ»اجهادـماٍضـإىـيومـالقيامة«،ـوقالـاهـتعاى:ـ﴿ۇ ۇ 
ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

))(ـ»رحـالعقائدـالنسفية«ـص34)،ـطبعةـالعثانية.
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ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ 

ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾ـ]التوبة:ـ)))[.
روىـالبخاريـيـ»صحيحه«:ـعنـأيـهريرةـريـاهـعنهـأنـرسـولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ
قال:ـ»منـأنفقـزوجنـيـسبيلـاهـنوديـمنـأبوابـاجنة:ـياـعبدـاه،ـهذاـخرـفمنـ
كانـمنـأهلـالصاةـُدعيـمنـبابـالصاة،ـومنـكانـمنـأهلـاجهادـُدعيـمنـبابـ
اجهاد،ـومنـكانـمنـأهلـالصيامـُدعيـمنـبابـالريان،ـومنـكانـمنـأهلـالصدقةـدعيـ
منـبابـالصدقة«،ـفقالـأبوـبكرـريـاهـعنه:ـبأيـوأميـــياـرسولـاهـــماـعىـمنـ
دعيـمنـتلكـاأبوابـمنـرورة!ـفهلـُيدعىـأحٌدـمنـتلكـاأبوابـكلها؟ـقال:ـ

»نعمـوأرجوـأنـتكونـمنهم«))(.
ـإرسااً)2(. ـإاـأنـيـسنده ـأنـاجهادـواجبـمعـكلـبرـوفاجر، ووردـعنـأيـهريرة:

قالـالبابريـيـ»رحه«:
ـالعساكرـ ـبالسفرـواجتاع ـأويـاأمر«؛ـأنـاحجـواجهادـمتعّلقان ـ»مع ـقال: »إنا
والقوافل،ـواـبّدـفيهـمنـضابطـيضبطـأمورـالناسـعندـاختافهم،ـويقاومـالعدو،ـ
ـفيحتاجونـإىـمنـ ـاأمور، ـيقعـاخللـيـأكثر ـأمٌر ـيكنـفيهم ـفلوـم اق، ـالُرّ وحسمـمادة
ُنّوابهـ يرجعونـإليهـيـاأمورـويطيعونه،ـويكونـنافذـاأمرـفيهم،ـوهوـالسلطانـأوـ
منـاأمراء،ـسواٌءـكانـبرًاـأوـفاجرًا؛ـأنـالعصمةـليستـبرطـيـاأمر،ـفإذاـكانـفيهـ
نفعـعاٌم،ـوانتظامـمصلحةـالرعية،ـيصلحـلإمامةـوإنـكانـفاجرًا،ـفإنـفجورهـاـيُرـ

إاـنفسه«.ـاهـ)3(.

))(ـكتابـالصوم،ـبابـالريانـللصائمنـ)897)(.
)2(ـسبقـالكامـعىـهذاـاحديثـص026).

)3(ـ»رحـالبابري«ـص25).
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واـيفهمـمنـكامـامصنفـأنـاإمامـرطـيـاحجـواجهاد،ـبلـغايةـماـيريدهـ
هنا:ـأنـاإمامـإنـكانـفاجرًا،ـفإنـذلكـاـيقدحـيـجوازـاحجـمعه،ـأوـمعـمنـينيبه،ـ

وكذلكـاجهاد.
قالـالغنيميـيـ»رحه«:

»أنـبرـاإمامـليسـبرطـلصحتها،ـوقدـكانـالسلفـمنـالصحابةـوالتابعنـ
حّجونـوجاهدونـمعـكلـإمامـَبٍرـأوـفاجر،ـمنـغرـنكر،ـفكانـذلكـإماعًا«.ـاهـ))(.
ويـ»صحيحـمسـلم«:ـعنـجريرـبنـعبدـاهـقال:ـرأيتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيلويـ
ناصيَةـفرسـبإصبعه،ـوهوـيقول:ـ»اخيلـمعقودـبنواصيهاـاخرـإىـيومـالقيامة:ـاأجرـ

والغنيمة«)2(.
وقدـقالـالرسولـعليهـالسام:»اخيلـمعقودـيـنواصيهاـاخرـإىـيومـالقيامة:ـ
اأجرـوالـمغنم«.ـرواهـالبخاري.ـوترجمـلهـالبخاريـبابـ»اجهادـماٍضـمعـالبـرـ

والفاجر«)3(.
قالـابنـبطالـيـ»رحه«:

»وقالـامهلب:ـاستدالـالبخاريـصحيٌح:ـأنـاجهادـماضـمعـالرـوالفاجرـ
إىـيومـالقيامة؛ـمنـأجلـأنهـأبقىـعليهـالسامـاخَرـيـنوايـاخيلـإىـيومـالقيامة،ـ
ـاحديُثـ ـفأوجبـهذا ـبامغانم، ـأئمةـَجورـاـيعدلون،ـويستأثرون ـأئمته ـأنـمن وقدـعلم

))(ـ»رحـالغنيمي«ـص3)).ـ
)2(ـكتابـاإمارة،ـبابـاخيلـيـنواصيهاـاخرـإىـيومـالقيامةـ)872)(.

)3(ـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـعروةـالبارقيـريـاهـعنه،ـكتابـاجهادـوالسرـ
.)2852(
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الغزَوـمعهم،ـويقويـهذاـامعنىـأمُرهـبالصاةـوراَءـكلـبرـوفاجرـمنـالساطن،ـوأمُرهـ

بالسمعـوالطاعةـولوـكانـعبدًاـحبشيًا«.ـاهـ))(.
ويـ»سنـنـالبيهقيـالكرى«:ـعنـأنسـبنـمالكـريـاهـتعاىـعنهـقال:ـقالـ
ـبذنب،ـ ـإاـاهـاـُيكفره ـالكُفـعّمنـقال:ـاـإله رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ثاثـمنـأصلـاإيان:
واـيرجهـمنـاإسامـبعمل،ـواجهادـماضـمنذـبعثنيـاهـعزـوجلـإىـأنـيقاتلـآخرـ

أمتيـالدجال،ـا يبطله جور جائر، وا عدل عادل،ـواإيانـباأقدار«.
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»اجهادـواجبـعليكمـمعـكلـ ـأيـهريرة:ـعن وحديثـمكحول:ـعن

أمرـبرًاـكانـأوـفاجرًا«،ـقدـمىـيـبابـاإمامةـوكتابـاجنائز)2(.
أنـيكونـخليفةـ امعترينـجوازـاحجـ الفقهاءـ أنهـمـيشتـرطـأحٌدـمنـ واعلمـ
امسلمنـموجودًا،ـحتىـلوـمـيوجدـإماٌمـعادلـفاـيبطلـركنـاحج،ـواـركُنـاجهاد،ـ
بلـيبقيانـواجَبن،ـوأولوـاأمرـأعُمـمنـأنـتكونـعىـاخليفة،ـفحتىـلوـكانـسلطانًاـ

عاداًـأوـفاجرًا،ـفاجهادـجائزـمعه.
ماذاـأدرجـاحَجـمعـاجهاد؟ـذكرـاحّجـأواً؛ـأنـاحجيجـاـبدـهمـمنـأمرـحتىـ

اـيتلفواـوهذاـليسـبرط.ـ
وبعدـذلكـفإنـلكـأنـتتعجبـماـقالهـالسقافـيـتعليقهـعىـهذهـالفقرة:

ـمعـأويـاأمرـمنـامسلمن،ـ »اعلمـأنهـليسـمنـرطـميـاحجـواجهادـأنـيكونا
سواءـبرهمـوفاجرهم«.ـاهـ)3(.

))(ـ»رحـصحيحـالبخاري«ـابنـبطالـ)5:ـ57(.
)2(ـكتابـالسر،ـبابـالغزوـمعـأئمةـاجورـ)8947)(.

)3(ـ»رحـالطحاوية«ـللسقافـصـ647.
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ثمـقالـإرارًاـمنهـعىـالغلطـيـحقـهؤاء:ـ»ومسلموـالدولـالغرـاإساميةـ
كمسلميـفرنساـوالنرويجـوأمريكاـوأشباهها...ـحتـرايةـأيـأمرـسيحجون،ـبرًاـكانـ

أوـفاجرًا،ـوبأيـدليلـيتمـالتعين؟!ـ
لذاـنرىـأنـهذاـالذيـقالهـامصنفـرمهـاهـتعاىـغيـرـصوابـفضًاـعنـأنـ
ماـذكرهـليسـمناسبًاـيـأبوابـالعقائد،ـوالظاهر:ـأنـالزمنـالذيـكانواـيعيشونـفيهـ
ـاجبابرةـ ـاأموي،ـثمـفكر ـالفكر اضطرهمـلقولـذلكـتقليدًاـمنـكانـقبلهمـمنـأثرـفيهم
ـالقضية،ـوالـُمكَرُهـلهـأحكام،ـوهـيـخلقهـ ـالنهجـيـهذه ـالذينـهجواـنفسه العباسين

شؤون!!«.ـاهـ))(.
ـالشأَنـيـشأنه،ـوماـيـكاِمهـمنـمفاسَدـ ـأعظَم ـليتهـماـقاله!ـوما انتهىـكاُمهـويا

وهُجاتـوحاُمات،ـوانسياٍقـوراءـعاطفته،ـاـيفىـعىـعاقل،ـواهـامستعان.
ويرىـالسقافـأنـهذاـغرـصواب؛ـأنهـظّنـأنـالطحاويـاشرطـوّيـاأمرـ
ـاجهادـسواٌءـ ـاستمرار ـأكثرـمن ـيُقل ـالطحاويـم للحجـواجهاد،ـوهذاـفهٌمـعجيب،ـفإن

كانـاإمامـبرًاـأمـفاجرًا،ـفهلـُيفَهمـمنـهذاـأنهـاشرطـاإمامـللجهاد؟ـ
ـليسـمناسبًاـإدراجهـيـأبوابـالعقائد،ـوالظاهر:ـ ـذكره ـ»فضاًـعنـأنـما ثمـقال:
ـقبلهمـمنـأثرـفيهـ ـمنـكان ـتقليدًا ـلقولـذلك؛ ـاضطرهم ـفيه ـيعيشون ـالزمنـالذيـكانوا أن
الفكرـاأموي،ـثمـفكرـاجبابرةـالعباسينـالذينـهجواـنفَسـالنهجـيـهذهـالقضية،ـ

والـُمكَرهـلهـأحكام،ـوهـيـخلقهـشؤون«.ـ
هذاـكامـعجيبـواـيليق!ـوإرجاعـالسقافـقوَلـالطحاويـإىـتأثرهـبالفكرـ
اأمويـقدٌحـيـالطحاويـويـكّلـمنـقالـبقوله،ـثمـهذهـالنـزعةـمنـالسّقافـتأثرـ

))(ـ»رحـالطحاوية«ـللسقافـصـ647.
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بالشيعةـوالزيديةـوبعضـامتأثرينـهمـمنـامعتزلةـيـهذاـالعر،ـولوـأنصفـلـاـتفوهـ

بذلك.ـ
وجعُلهـالطحاويـبحكمـامكَرهـفيهـاستخفاٌفـكبرـبهـــكاـاـيفىـــوفيهـقدٌحـ
يـعدالةـالطحاوي،ـفإنـالذيـُيودعـيـمتٍنـمنـامتونـمثلـهذهـامسائـل؛ـمجردـكونهـ
مضطرًا،ـثمـاـيشرـإىـأنهـإناـفعلـذلكـاضطرارًا،ـوسكتـعنه،ـوتابعهـالعلمـاُءـمنـ
بعدهـعىـذلك،ـفاـشكـأنهـهذاـيرىـأنـينسبـإىـالدينـماـليسـمنه،ـويروجـذلكـ

عندـالناس،ـويـهذاـقدٌحـبكلـالعلاءـالذينـرُضواـهذاـالفعل.
ـاهـ ـالصغرى«ـعنـأيـهريرةـقال:ـقالـرسول ـالبيهقيـيـ»السنن ـاإمام وأخرج
ملسو هيلع هللا ىلص:ـ»اجهادـواجبـعليكمـمعـكلـأمر،ـبرًاـكانـأوـفاجرًا،ـوالصاةـواجبةـعليكمـ
خلفـكلـمسلم،ـبرًاـكانـأوـفاجرًا،ـوإنـعملـالكبائر،ـوالصاةـواجبةـعىـكلـمسلم،ـ

برًاـكانـأوـفاجرا،ـوإنـعملـالكبائر«))(.ـ
وذكرـالبيهقُيـصاةـابنـعمرـخلَفـاحجاج،ـوصاةـاحسنـواحسنـخلفـ

مروان،ـوأهاـكاناـاـيزيدانـعىـصاةـاأئمة.
وروىـالبيهقيـيـبابـالغزوـمعـأئمةـاجور:ـعنـعروةـالبارقي:ـأنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ
قال:ـ»اخيلـمعقودـيـنواصيهاـاخرـإىـيومـالقيامة:ـاأجرـوالغنيمة«،ـلفظـحديثـ

أيـنعيم،ـوليسـيـروايةـاأزرق:ـ»اأجرـوالغنيمة«)2(.ـ
وروىـالبيهقيـيـ»سننهـالكرى«ـأيضًا:ـعنـأنسـبنـمالكـريـاهـعنهـقال:ـ

))(ـكتابـالصاة،ـبابـصفةـاأئمةـيـالصاةـ)506(.
)2(ـأخرجهـيـ»السننـالكرى«،ـكتابـالسر،ـبابـالغزوـمعـأئمةـاجورـ)8946)(.

وقال:ـرواهـالبخاريـيـ»الصحيح«ـعنـأيـنعيمـوأخرجهـمسلمـمنـوجهـآخرـعنـزكريا. ـ



ـــ1065 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
قالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ثاثـمنـأصلـاإيان:ـالكُفـعمنـقال:ـاـإلهـإاـاهـاـيكّفرهـ
بذنب،ـواـُيرجهـمنـاإسامـبعمل،ـواجهادـماضـمنذـبعثنيـاهـعزـوجلـإىـأنـ
يقاتلـآخرـأمتيـالدّجال،ـاـيبطلهـجورـجائر،ـواـعدلـعادل،ـواإيانـباأقدار«))(.
ـالطحاوي،ـوتثبتـأنـهذاـليسـ ـاإمام ـاأحاديثـواآثارـتؤيدـماـقّرره فكلـهذه
ـمنـأصلـالريعةـ ـبلـهوـمستمٌد ـاأمويـــكاـزعمـبعضـامنحرفنــ ـبالفكر ـتأثره نتيجة

وجوهرها.ـ
قالـاإمامـممدـبنـاحسنـالشـيباي:ـ»واـينبغيـللرجلـأنـيرجـإىـاجهادـ
ولهـأبـأوـأمـإاـبإذنه؛ـأنـبرماـواجبـوالتحرزـعنـعقوقهمـاـفرضـعليهـبعينه،ـ
قالـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ليعملـالبارـماـشاءـفلنـيدخلـالنـار،ـوليعملـالعاقـماـشاءـفلنـيدخلـ
اجنة«،ـوقالـعليهـالسام:ـ»منـأصبحـووالداهـراضيانـعنهـفلهـبابانـمفتـوحانـإىـ
اجنة«،ـفاـينبغيـلهـأنـيسدـهذاـالبابـباخروجـبغرـإذهمـاـوهوـاـيدريـأنهـهلـ
ينتفعـبخروجهـهوـأوـغرهـأوـاـينـتفع.ـوذكرـعنـابنـعباسـبنـمرداسـأنهـقال:ـياـ
رسولـاه،ـإيـأريدـاجهاد،ـقال:ـألكـأم؟ـقال:ـنعم،ـقال:ـالزمنـأمكـفإنـاجنةـعندـ

رجلـأمك«)2(.ـاهـ.ـ
قالـاإمامـممدـبنـاحسنـالشيباي:ـ»قالـأبوـحنيفةـرمهـاه:ـاجهادـواجبـ
عىـامسلمنـإاـأهمـيـسعةـمنـذلكـحتىـحتاجـإليهم،ـفكانـالثوريـيقول:ـالقتالـ
معـامركنـليسـبفرض،ـإاـأنـتكونـالبدايةـمنهمـفحينـئذـجبـقتاهمـدفعًاـلظاهرـ

قوله:ـ﴿ ٹ ٹ ٹ﴾ـ]البقرة:ـ)9)[،ـوقوله:ـ﴿ ۅ ۉ ۉ 

))(ـأخرجهـيـ»السننـالكرى«،ـكتابـالسر،ـبابـالغزوـمعـأئمةـاجورـ)8947)(.
ـالقاهرة،ـ ـامخطوطاتــ ـبنـاحسنـالشيبايـت:ـ98)هــ)):ـ83)(،ـمعهد )2(ـ»السرـالكبر«،ـممد

ت:ـد.ـصاحـالدينـامنجد.
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]التوبة:ـ36[،ـولكناـنستـدلـبقوله:ـ﴿ٱ ٻ ٻ  ې ې ې﴾ـ
ٻ ٻ پ پ پ﴾ـ]التوبة:ـ23)[،ـوبقوله:ـ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴾ـ
]التـوبة:ـ29[،ـوبقـوله:ـ ]البقرة:ـ90)[،ـوبقوله:ـ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ـ

﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ـ]احج:ـ78[.ـ
واحاصلـأنـاأمرـباجهادـوبالقتالـنـزلـمرتبًاـفقدـكانـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـمأمورًاـيـ

ـاهـتعاى:ـ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ  ـالرسالةـواإعراضـعنـامركنـقال ـبتبليغ اابتداء
ٿ ٿ﴾ـ]احجر:ـ94[.ـوقـالـتعاى:ـ﴿ ڭ ڭ ڭ﴾ـ]احجر:ـ85[،ـثمـ
أمرـبامجادلةـباأحسنـكمـاـقال:ـ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ـ
]العنكبوت:ـ ]النحل:ـ25)[،ـوقال:ـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ـ
46[،ـثمـأذنـهمـيـالقتالـبقوله:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]احج:ـ39[،ـ
ـبالقتالـبرطـانساخـ ـأمروا ـثم ـآيات، ـباـتاـمن ـإنـكانتـالبدايةـمنهم ـبالقتال ـأمروا ثم
ـثمـ ـقالـتعاى:ـ﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴾ـ]التوبة:ـ5[، ـاحرمـكا اأشهر
أمرواـبالقتالـمطلقًاـبقولهـتعاى:ـ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ـ
]البقرة:ـ244[،ـفاستقرـاأمرـعىـهذاـومطلقـاأمرـيقتيـاللزوم،ـإاـأنـفريضةـالقتالـ
مقصودـإعزازـالدينـوقهرـامركن،ـفإذاـحصلـامقصودـبالبعضـسقطـعنـالباقن،ـ
بمنزلةـغسلـاميتـوتكفينهـوالصاةـعليهـودفنه،ـإذـلوـافرضـعىـكلـمسلمـبعينه،ـ
وهذاـفرضـغرـموقتـبوقت،ـمـيتـفرغـأحدـلشغلـآخرـمنـكسبـأوـتعلمـوبدونـ
سائرـاأشغالـاـيتمـأمرـاجهادـأيضًاـفلهذاـكانـفرضًاـعىـالكفاية.ـحتىـلوـاجتمعواـ
عىـتركهـاشركواـيـامأثم،ـوإذاـحصلـامقصودـبالبعضـسقطـعنـالباقن،ـويـمثلـ
ـأنـ ـللمسلمن،ـأنهـمنصوبـلذلكـنائبـعنـماعتهمـفعليه ـالنظر هذاـجبـعىـاإمام
ـندبـالناسـ ـإىـالدين،ـوحثـامسلمنـعىـاجهادـوإذا ـالدعاء اـيعطلـالثغور،ـواـيدع
إىـذلكـفعليهمـأنـاـيعصوهـباامتناعـمنـاخروج،ـواـينبغيـأنـيدعـامركنـبغرـ
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ـالتكليفـبحسبـالوسع.ـوإنـ ـإذاـمكنـمنـذلك؛ـأن ـإعطاءـجزية ـأو ـإىـاإسام دعوة
كانواـقومًاـاـتقبلـمنهمـاجزيةـكعبدةـاأوثانـمنـالعربـوامرتدين،ـفإنهـيدعوهمـإىـ
ـاجزيةـ ـأخذ ـالعجمـيـجواز ـاأوثانـمن ـامجوسـوعبدة اإسام،ـفإنـأبواـقاتلهم،ـوأما
منهمـعندناـبمنـزلةـأهلـالكتاب،ـفيدعوهمـإىـإحدىـهاتنـاخصلتنـوجبـالكفـ
ـمنها،ـفحينئذـيقاتلون،ـويـأهلـالكتابـالعري،ـ ـوإنـامتنعوا ـإىـإحداما ـأجابوا عنهمـإذا

ـتعاى:ـ﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ـلقوله وغرـالعريـسواء،
ڳ ڳ ڳ﴾ـ]التوبة:ـ29[،ـوكلـمسلمـيـهذاـخليفةـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـفقدـبعثـ
ـأبى.ـقال:ـوإنـقالواـللمسلمن:ـوادعوناـ ـبالقتالـعىـذلكـمعـمن ـبينا،ـوأمر ـإىـما داعيًا
عىـأنـاـنقاتلكمـواـتقاتلوناـفليسـينبغيـللمسلمنـأنـيعطوهمـذلكـلقولهـتعاى:ـ
فإناـ فرض،ـ اجهادـ وأنـ عمران:ـ39)[؛ـ ]آلـ ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾ـ
ـلوـطلبواـ ـالوادعة،ـكا ـإجابتهمـإىـمثلـهذه ـاموادعةـعىـأنـتركـفريضة،ـواـجوز طلبوا
اموادعةـعىـأنـاـيصلواـواـيصوموا.ـإاـأنـيكونـهمـشوكةـشديدةـاـيقوىـعليهمـ
ـقالـاهـ ـثمـينبذـإليهم، ـفحينئذـاـبأسـبأنـيوادعهمـإىـأنـيظهرـللمسلمنـقوة امسلمون،
تعاى:ـ﴿ی ی ی ی جئ﴾ـ]اأنفال:ـ)6[،ـوصالحـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـأهلـمكةـ
عامـاحديبيةـعىـأنـيضعـاحربـبينهـوبينهمـعرـسنن،ـوأنـحقيقةـاجهادـيـحفظـ
امسلمنـقوةـأنفسهمـأواً،ـثمـيـقهرـامركنـوكرـشوكـتهم،ـفإذاـكانواـعاجزينـ
عنـكرـشوكتهمـكانـعليهمـأنـحفظواـقوةـأنفسهمـباموادعة،ـإىـأنـيظهرـهمـقوةـ
ـاميرة،ـ ـامعرـإى ـإنظار ـبمنزلة ـإليهمـويقاتلوهم،ـوهو ـينبذون كرـشوكتهم،ـفحينئذ
كاـقالـاهـتعاى:ـ﴿ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴾ـ]البقرة:ـ280[«))(.ـاهـ.ـ

ـمعهدـامخطوطاتـــ ـ)):ـ89)-)9)(، ـ»السرـالكبر«،ـممدـبنـاحسنـالشيبايـالوفاة:ـ98)هـ )((
القاهرة،ـالطبعة:،ـت:ـد.ـصاحـالدينـامنجد.
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ـالكفايةـدونـ ـاآنـمستـقرـعى ـاماوردي:ـ»فإذاـثبتـأنـفرضـاجهاد قالـاإمام

اأعيانـفالذيـيلزمـمنـفرضـاجهادـشيئان:ـ
أحدما:ـكفـالعدوـعنـبادـاإسامـأنـيتخطفهاـلينترـامسلمونـفيهاـآمننـ
عىـنفوسهمـوأمواهم،ـفإنـأظلـالعدوـعليهمـوخافوهـعىـبادهمـتعنـفرضـاجهادـ
ـباقيًاـ ـالعدو،ـوكانـفرضهـعىـغرهم ـالتيـأظلها ـالباد ـأطاقهـوقدرـعليهـمن عىـكلـمن

عىـالكفاية.ـ
والثاي:ـأنـيطلبـامسلمونـبادـامركنـليقاتلوهمـعىـالدينـحتىـيسلموا،ـ
أوـيبذلواـاجزيةـإنـمـيسلموا،ـأنـاهـتعاىـفرضـاجهادـلنرةـدينه،ـفقالـتعاى:ـ
﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾ـ]البقرة:ـ93)[.ـوهذاـمـاـاـيتعنـفرضـ
اجهادـفيه،ـواـيكونـإاـعىـالكـفاية،ـوإنـجازـأنـيتعنـيـاأول،ـواـجوزـلإمامـ
ـفيذبواـ ـبينها، ـامسلمنـأنـيقترواـيـاجهادـعىـأحدـهذينـاأمرينـحتىـجمعوا وكافة
ـفإنـوقعـااقتصارـعىـأحدما:ـحرجـأهلـ ـالرك، ـاإسام،ـويقاتلواـعىـباد عنـباد
اجهادـإخاهمـبفرضـالكفاية،ـوفرضـالكفايةـماـإذاـقامـبهـبعضهمـسقطـفرضهـعنـ
ـإاـعنـفاعله،ـوالكفايةـيـاجهادـتكونـمنـ الباقن،ـوفرضـاأعيانـماـاـيسقطـفرضه

وجهن:ـ
ـمبارةـ ـفيسقطـفرضهـعنـالكافة ـبحقه ـفيه ـبنفسهـويقوم ـاإمام ـأنـيتواه أحدما:

اإمامـلهـبأعوانه.
ـبمنـيذبـعنهاـويقاتلـمنـ ـامقاتلة ـامسلمنـمشحونةـمن ـثغور ـتكون ـأن والثاي:
ـفإنـضعفواـواستنفرواـوجبـعىـمنـ ـفيسقطـهمـفرضـاجهادـعمنـخلفهم، يتصلـها
قتالـعدوهم،ـ بهـعىـ يتـقوونـ بمنـ أنفسهمـ يمدوهمـمنـ أنـ امسلمنـ وراءهمـمنـ
بأهلـ يمدوهمـ حتىـ الكفايةـ فرضـ يـ داخًاـ إمدادهمـ عنـ خلفـ منـ ميعـ ويصرـ
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الكفايةـلقولـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»امسلمونـتتكافؤـدماؤهمـوهمـيدـعىـمنـسواهمـويسعىـ

بذمتهمـأدناهم««))(.ـاهـ.ـ
قال الطحاوي: )ونؤمن بالكرام الكاتبن، فإن اه قد جعلهم علينا حافظن(
ـوهذاـأمرـمشهورـومذكورـيـالقرآنـالكريم.ـقالـتعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ﴾ـ]ق:ـ8)[.

ـأوـنسيانًا،ـ ـأوـذهواً، ـفعلوه،ـقصدًا، ـ»أي:ـاـهملونـمنـشأهمـشيئا قالـالغنيمي:
صحة،ـأوـمرضًا،ـقالـاإمامـمالك:ـيكتبونـعىـالعبدـكلـيء،ـحتىـأنينهـيـمرضه،ـ
متّجًاـبإفادةـاآيةـالعموم،ـوهيـقولهـتعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ...﴾،ـوحينئذـيدخلـيـ

العبدـالكافر؛ـأنهـتضبطـأنفاسهـوأعالهـله،ـأوـعليه.
قالـالنووي:ـوالصوابـــالذيـعليهـامحققون،ـبلـنقلـفيهـبعضهمـاإماعــ:ـ
أنـالكافرـإذاـفعلـأفعااًـميلةـكالصدقةـوصلةـالرحم،ـثمـأسلمـوماتـعىـاإسام،ـ

أنـثوابـعملهـيكتبـله،ـأماـدعوىـخالفتهـللقواعدـامقّررةـفغرـمسلمة«.ـاهـ)2(.
وقالـتعاى:ـ﴿چ چ چ چ * ڇ ڇ ڇ * ڍ ڌ * ڎ ڎ 

ڈ﴾ـ]اإنفطار:ـ2-9)[.
ـيعىـبنـعبيدـقال:ـدخلناـعىـممدـ وأخرجـابنـأيـشيبةـيـ»مصنفه«ـقال:ـحدثنا
ابنـسوقةـفقال:ـأحدثكمـبحديث؛ـلعلهـينفعكم؛ـفإنهـقدـنفعني!ـقال:ـقالـلناـعطاءـبنـ

ـبنـحبيبـ ـالشافعي«ـوهوـرحـخترـامزي،ـعيـبنـممد ))(ـ»احاويـالكبرـيـفقهـمذهبـاإمام
اماورديـالبريـالشافعيـ)ت:ـ450(ـ)4):ـ3))(،ـدارـالكتبـالعلميةـــبروتـــلبنانـــ

9)4)ـهــــ999)ـم،ـط)،ـت:ـالشيخـعيـممدـمعوضـــالشيخـعادلـأمدـعبدـاموجود.
)2(ـ»رحـالطحاوية«ـللغنيميـص4)).
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أيـرباح:ـياـابنـأخي،ـإنـمنـكانـقبلكمـكانـيكرهـفضولـالكام،ـماـعداـكتابـاهـ
ـأوـهيًاـعنـمنكر،ـوأنـتنطقـبحاجتكـيـمعيشتكـالتيـ ـبمعروف، ـأمرًا ـأو تعاىـأنـتقرأه،
اـبدـلكـمنها،ـأتنكرونـأنـ﴿ڇ ڇ * ڍ ڌ﴾ـ]اإنفطار:ـ0)-))[؟ـوأنـ
﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ * ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]ق:ـ7)-8)[؟ـأماـيستحيـ
أحدكمـلوـنشـرـصحيفتهـالتيـأمىـصدرـهاره،ـوأكثرـماـفيهاـليسـمنـأمرـدينهـواـ

دنياه؟))(.
قالـاإمامـالطريـيـ»تفسره«:

»وقوله:ـ﴿ڍ ڌ﴾ـيقول:ـوإنـعليكمـرقباءـحافظن،ـحفظونـأعالكمـ
وحصونـهاـعليـكم،ـ﴿ـڍ ڌ﴾ـيقـول:ـ﴿ـڍ ﴾ـعىـاه،ـ﴿  ڌ﴾ـيكـتبونـ

أعالكم،ـوبنحوـالذيـقلناـيـذلكـقالـأهلـالتأويل.ـ
ذكرـمنـقالـذلك:ـحدثنيـيعقوبـقال:ـثناـابنـعليةـقال:ـقالـبعضـأصحابنا:ـ
عنـأيوبـيـقوله:ـ﴿ڇ ڇ ڇ * ڍ ڌ﴾ـقال:ـيكتبونـماـتقولونـوماـ
ـتفعلونـ ـاحافظونـما ـيعلمـهؤاء ـيقول: تعنون،ـوقولهـ﴿ڎ ڎ ڈ﴾ـ]اإنفطار:ـ2)[

منـخرـأوـر،ـُحصونـذلكـعليكم«.ـاهـ)2(.
وقالـاإمامـالقرطبيـيـ»تفسره«:ـ»وهاهناـثاثـمسائل:ـ

اأوى:ـرويـعنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أكِرمواـالكراَمـالكاتبنـالذينـاـيفارقونكمـ
إاـعندـإحدىـحالتن:ـاخراءةـأوـاجاع،ـفإذاـاغتسلـأحدكمـفليستْرـبجرمـحائط،ـ
أوـبغره،ـأوـليسرهـأخوه«،ـوروىـعنـعيـريـاهـعنهـقال:ـاـيزالـاملكـموليًاـعنـ

العبدـماـدامـباديـالعورة،ـوروي:ـإنـالعبدـإذاـدخلـاحامـبغرـمئزرـلعنهـملكاه.

))(ـكتابـالزهد،ـكامـعكرمةـ)35469(.
)2(ـ»تفسرـالطري«ـ)30:ـ88(.
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الثانية:ـواختلفـالناسـيـالكفار:ـهلـعليهمـحفظةـأمـا؟ـفقالـبعضهم:ـا؛ـ
أنـأْمَرهمـظاهر،ـوعملهمـواحد،ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ﴾ـ]الرمن:ـ

)4[،ـوقيل:ـبلـعليهمـحفظة؛ـلقولهـتعاى:ـ﴿چ چ چ چ * ڇ ڇ ڇ 
* ڍ ڌ * ڎ ڎ ڈ﴾ـ]اإنفطار:ـ9-2)[،ـوقال:ـ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ـ
]احاقة:ـ25[،ـوقال:ـ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾ـ]اإنشقاق:ـ0)[،ـفأخرـأنـالكفارـيكونـ

همـكتاب،ـويكونـعليهمـحفظة.
فإنـقيل:ـالذيـعىـيمينهـأي:ـيءـيكتُبـواـحسنةـله؟ـقيلـله:ـالذيـيكتبـ

عنـشالهـيكونـبإذنـصاحبه،ـويكونـشاهدًاـعىـذلكـوإنـمـيكتب،ـواهـأعلم.
الثالثة:ـسئلـسفيان:ـكيفـتعلمـامائكةـأنـالعبدـقدـهمـبحسنةـأوـسيئة؟ـقال:ـ
إذاـهمـالعبدـبحسنةـوجدواـمنهـريحـامسك،ـوإذاـهمـبسيئةـوجدواـمنهـريحـالنتن،ـ
وقدـمىـيـ﴿ٱ﴾ـ]ق:ـ)[ـعندـقوله:ـ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]ق:ـ8)[ـ
زيادُةـبيانـمعنىـهذهـاآية،ـوقدـكرهـالعلاءـالكامـعندـالغائطـواجاع؛ـمفارقةـاملكـ

العبدـعندـذلك.ـ
ـيعلمونـاـيفىـعليهمـ ـالقولـيـهذا،ـوعنـاحسن: ـآلـعمران وقدـمىـيـآخر
يءـمنـأعمـالكم،ـوقيل:ـيعلمونـماـظهرـمنكمـدونـماـحدثـتمـبهـأنفسكم،ـواهـ

أعلم«.ـاهـ))(.
قال الطحاوي: )ونؤمن بملك اموت اموكل بقبض أرواح العامن(

ـوهذاـمشهورـواـخافـفيه؛ـقالـتعاىـيـسورةـالسجدة:ـ﴿ائ ەئ ەئ 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ   * ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 

حئ مئ ىئ يئ جب حب﴾ـ]السجدة:ـ0)-))[.

))(ـ»تفسرـالقرطبي«ـ)9):ـ248(.
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ـبنـعازبـريـاهـتعاىـعنه:ـ﴿ٱ  وروىـاحاكمـيـ»مستدركه«:ـعنـالراء
ٻ ٻ ٻ﴾ـ]اأحزاب:ـ44[ـقال:ـيومـيلَقونـمَلكـاموت،ـليسـمنـمؤمنـيقبضـ

روَحهـإاـسّلمـعليه))(.ـ
قالـالسنديـيـ»حاشيته«ـعىـ»سننـالنسائي«ـمعلقًاـعىـاسمـملكـاموت:ـ

ـاسمعهـعزرائيل.ـ ـأن ـتسميتهـيـحديثـمرفوع،ـووردـعنـوهبـبنـمنبه: ـيرد »م
رواهـأبوـالشيخـيـ»العظمة«ـذكرهـالسيوطي«.ـاهـ)2(.

ـ»شهيدـالبحرـ ـيقول:ـسمعتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول: وروىـابنـماجه:ـعنـأيـأمامة
مثلـشهيَديـالر،ـوامائدـيـالبحرـكامتشحطـيـدمهـيـالر،ـوماـبنـاموجتنـكقاطعـ
ـالبحر،ـ ـاهـعزـوجلـوكلـملكـاموتـبقبضـاأرواحـإاـشهيد ـاه،ـوإن الدنياـيـطاعة
فإنهـيتوىـقبضـأرواحهم،ـويغفرـلشهيدـالرـالذنوَبـكَلهاـإاـالدين،ـولشهيدـالبحرـ

الذنوَبـوالدين«)3(.
وقدـوردـيـالقرآنـأنـاهـتعاىـيتـوىـاأنفس،ـوذكرناـيـآيةـأنـالذيـيتوىـ
اأنفسـهمـامائكة،ـفرباـيسألـسائلـماـالتوفيقـبنـهاتنـاآيتن،ـوللجوابـعىـ

ذلكـنوردـماـقالهـالعامةـابنـالعريـيـ»أحكامـالقرآن«:
ـفيهاـعنـاإسفراينيـ ـقّيدنا ـاآيةـيـ»امشكَلن«،ـوأحسنـما ـتكّلمناـعىـهذه »وقد
منـطريقـالشهيدـأيـسعيدـامقدي:ـأنـاهـهوـاخالقـلكلـيء،ـالفاعلـحقيقةـلكلـ
فعل،ـيـأي:ـملـكان،ـومتىـترتبـامحال،ـوتناسقتـاأفعال،ـفالكلـإليهـراجعون،ـ

ـالسامـ)3340(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـاإسنادـ ـإبراهيمـعليه ـتفسرـسورة ))(ـكتابـالتفسر،
ومـيرجاه.

)2(ـ»حاشيةـالسندي«ـعىـ»سننـالنسائي«ـ)4:ـ20)(.
)3(ـكتابـاجهاد،ـبابـفضلـغزوـالبحرـ)2778(.
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وعىـقدرتهـمالون،ـومنـفعلهـمسوب،ـويـكـتابهـمكتوب،ـوقدـخلقـملكـاموت،ـ
وخلقـعىـيديهـقبضـاأرواح،ـواستاهاـمنـاأجسام،ـوإخراجهاـمنها؛ـعىـكيفيةـ
ـبأمره،ـمثنىـوفرادى،ـ ـيعملونـعمله ـيكونونـمعه، بيناهاـيـكتبـاأصول،ـوخلقـجندًا

والباريـتعاىـخالقـالكّل،ـفأخرـعنـاأحوالـالثاثةـبثاثـعباراتـفقال:ـ﴿ٹ 
عنـ إخبارًاـ 42[ـ ]الزمر:ـ اآيةـ ڦ﴾ـ ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

الفعلـاأولـوهوـاحقيقة،ـوقالـيـاآيةـاأخرى:ـ﴿ی ی ی ی جئ حئ 
مئ﴾ـاآيةـ]السجدة:ـ))[ـخرًاـعنـامحلـاأولـالذيـنيطـبهـوخلقـفعلهـفيه،ـوقال:ـ
﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ﴾ـ]اأنفال:ـ50[،ـوماـأشبهـذلكـمنـألفاظـ
ـإهية،ـوالثانيةـ ـفاأوىـحقيقةـعقلية ـالتيـتبارـفيهاـذلك، ـالثانية احديثـخرًاـعنـاحالة
حقيقةـعرفيةـرعيةـبحكمـامبارة.ـوقال:ـمَلكـاموتـإنـبارـمثلها،ـوإنـأمر،ـفهوـ

كقوهم:ـحدـاأمرـالزاي،ـوعاقبـاجاي،ـوهذهـهايةـيـحقيقـالقول«.ـاهـ))(.
بحث ي تفسر قوله تعاى: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾ ]اإراء: 85[: 

جاءـلفـظـالروحـيـالقـرآنـبمعنىـالوحي:ـقـالـتعاى:ـ﴿گ گ گ 
]النحـل:ـ2[،ـ﴿ۈ  ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ـ
]غافـر:ـ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ﴾ـ

.](5
وجاءـدااًـعىـجريلـعليهـالسـام:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ـ]الشـعراء:ـ93)[،ـ

]امعارج:ـ4[،ـ﴿ڃ  ﴿ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴾ـ
38[،ـ ]النـبأ:ـ ڌ﴾ـ ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ چ  ڃ  ڃ 

﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ـ]القدر:ـ4[.ـ

))(ـ»أحكامـالقرآن«ـابنـالعريـ)3:ـ534(.
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وجاءـدااًـعىـالقرآنـالكريمـأنهـحياـبهـالقلوب،ـقالـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ـ]الشورى:ـ52[.

وجاءتـوامرادـهاـغالبًاـماـبهـاإنسانـإنسان،ـويقالـعليهـماـبهـحياةـاإنسان:ـ
ـتعاى:ـ﴿وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴾ـ قال

]اإراء:ـ85[.
وهذاـامعنىـملـبحثنا.ـ

روىـالبخـاريـيـ»صحيحه«ـبرقمـ]25)[ـعنـعبدـاهـقالـَبْيـنَاـأناـَأْمِشـيـمعـ
ـاْلَيُهوِدـفقالـَبْعُضُهْمـ ـامِدينَِةـوهوـَيَتَوَكُأـعىـَعِسيٍبـمعهـفَمَرـبنََفٍرـمن النبيـملسو هيلع هللا ىلصـيـَخِرِب
ٍءـَتـْكَرُهوَنُهـفقالـ لَِبْعٍضـَسُلوُهـعنـالُروِحـوقالـَبْعُضُهْمـاـَتْسأُلوُهـاـَجِيُءـفيهـبَيْ
َبْعُضُهْمـَلنَْسأَلنَُهـفَقاَمـَرُجٌلـمنهمـفقال:ـياـَأَباـاْلَقاِسِمـماـالُروُح؟ـفَسَكَت،ـفقلت:ـإنهـ

ـاْنَجَىـعنهـفقال:ـ﴿وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ُيوَحىـإليه.ـفُقْمُتـفلا
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴾ـقالـاْأَْعَمُشـَهَكَذاـيـِقَراَءتِنَا))(.ـ

ويـروايةـأخرىـيـالبخاريـ]4444[ـعنـعبدـاهـبنـمسعودـريـاهـعنهـ

))(ـكتابـالعلم،ـبابـقولـاهـتعاى:ـ﴿ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴾ـ]اإراء:ـ85[.ـ
ـ»قوله:ـ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴾ـ قالـابنـحجرـتعليقًاـعىـقولـاأعمش:ـهكذاـيـقراءتنا: ـ
كذاـللكشميهني،ـهناـوكذاـهمـيـااعتصام،ـولغرـالكشميهنيـهنا:ـ)وماـأوتوا(،ـوكذاـهمـيـ
العلم،ـوزادـقالـاأعمش:ـهكذاـقراءتنا،ـوبَنـمسلمـاختاَفـالرواةـعنـاأعمشـفيها،ـوهيـ
بقراءةـغره،ـوقراءةـ يذكرهاـ أنـ مانعـ أوتوا(،ـواـ بلفظ:ـ)وماـ أعنيـ مشهورةـعنـاأعمشـ

اجمهور:ـ﴿ېئ ېئ﴾.ـ
واأكثرـعىـأنـامخاطبـبذلكـاليهود،ـفتتحدـالقراءتان،ـنعمـوهيـتـتناولـميعـعلمـاخلقـ ـ

بالنسبةـإىـعلمـاه«.ـاهـ.ـ]فتحـالباريـ)8:ـ404([.
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قالـَبْينَاـأناـمعـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيـَحْرٍثـوهوـُمَتـِكٌئـعىـَعِسيٍبـإْذـَمَرـالَيُهوُدـفقالـَبْعُضُهْمـ
ـَتْكَرُهوَنُهـ ٍء ـبَيْ ـَيْسَتْقبُِلُكْم ـَبْعُضُهْمـا ـإليهـوقال ـماـرابكم ـفقال: ـالُروِح لَِبْعٍضـَسُلوُهـعن
أَنُهـ فَعِلْمُتـ َيُرَدـعليهمـشيئًاـ فلمـ النبيـملسو هيلع هللا ىلصـ فأْمَسَكـ الُروِحـ فَسأُلوُهـعنـ َسُلوُهـ فَقاُلواـ

ُيوَحىـإليهـفُقْمُتـَمَقاِميـفلاـَنـَزَلـاْلَوْحُيـقال:ـ﴿وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴾))(.ـ

َلـُكْمـاـ ُقـْلنَاـ لَِبْعٍضـقدـ َبـْعُضُهْمـ ويـروايةـبرقمـ]8)70[ـزيـادة:ـ»فـقالـ
َتْسـأُلوُه«)2(.ـ

َقاَلْتـ َقاَل:ـ َعَباٍسـ اْبِنـ َعِنـ ِعْكِرَمَةـ َعْنـ برقمـ]99[ـ ابنـحبان«ـ ويـ»صحيحـ
الَرُجَلـفـَقاُلواـَسُلوُهـَعِنـالُروِحـفَسـأُلوُهـ َهَذاـ َعنُْهـ َنْسأُلـ َشْيًئاـ لِْلَيُهوِدـأْعُطوَناـ ُقَرْيٌشـ
فنَـَزَلْتـوَيْسأُلوَنَكـَعِنـالُروِحـُقِلـالُروُحـِمْنـأْمِرـَرِيـوَماـُأوتِيُتْمـِمَنـاْلِعْلِمـإِاـَقِليًا،ـ
ـ فَقاَلوا:ـَمْـُنْؤَتـِمَنـاْلِعْلِمـَنْحُنـإاـَقِليًاـوَقْدـُأوتِينَاـالَتْوَراَةـوَمْنـُيْؤَتـالَتْوَراَةـفَقْدـُأوِيَ

اـَكثًِرا؟ـفنََزَلْتـُقْلـَلْوـَكاَنـاْلَبْحُرـِمَداًداـلَِكِلَاِتـَرِي)3(. َخْرً
قالـابنـحجر:ـ»)قولهـالروح(ـاأكثرـعىـأهمـسألوهـعنـحقيقةـالروحـالذيـيـ
احيوان،ـوقيل:ـعنـجريل،ـوقيل:ـعنـعيسى،ـوقيل:ـعنـالقرآن،ـوقيل:ـعنـخلقـعظيمـ
روحاي،ـوقيلـغرـذلك.ـوسيأيـبسطـذلكـيـكتابـالتفسرـإنـشاءـاهـتعاى،ـونشرـ
ـاهـ.ـ ـاهـبعلمه«)4(. ـاستأثر ـقيلـيـالروحـاحيواي،ـوأنـاأصحـأنـحقيقتهـما هناكـإىـما

))(ـكتابـتفسرـالقرآن،ـبابـ﴿وئ وئ ۇئ﴾ـ]اإراء:ـ85[ـ))472(.
)2(ـكتابـالتوحيد،ـبابـقولهـتعاى:ـ﴿ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾ـ]الصافات:ـ)7)[ـ)7456(.

)3(ـكتابـالعلم،ـبابـالزجرـعنـكتبةـامرءـالسننـخافةـأنـيتكلـعليهاـدونـاحفظـهاـ)99(.
)4(ـ»فتحـالباريـرحـصحيحـالبخاري«،ـأمدـبنـعيـبنـحجرـأبوـالفضلـالعسقايـالشافعي،ـ

ت:ـ852ـهــ)):ـ224(،ـدارـامعرفةـــبروت،ـت:ـمبـالدينـاخطيب.
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قالـابنـحجر:ـ»قالـابنـالتن:ـاختلفـالناسـيـامرادـبالروحـامسؤولـعنهـيـ

هذاـاخرـعىـأقوال:
اأول:ـروحـاإنسـان.ـالثاي:ـروحـاحيوان.ـالثالث:ـجبـريل،ـالرابع:ـعيسى،ـ
ـالثامن:ـ ـالقيامة، ـيوم ـملكـيقومـوحدهـصفا ـالسابع: ـالوحي، ـالسادس: ـالقرآن، اخامس:
ملكـلهـأحدـعشـرـألفـجناحـووجه،ـوقيل:ـملكـلهـسبعونـألفـلسان،ـوقيل:ـلهـ
سبعونـألفـوجهـيـكلـوجهـسبعونـألفـلسان،ـلكلـلسانـألفـلغةـيسبحـاهـتعاىـ
يلقـاهـبكلـتسبيحةـملكًاـيطرـمعـامائكة،ـوقيل:ـملكـرجاهـيـاأرضـالسفى،ـ
ـالتاسع:ـخلقـكخلقـبنيـآدمـيقالـهمـالروح،ـيأكلونـويربونـ ورأسهـعندـقائمةـالعرش.
ـيأكلونـويربون.ـ ـبلـهمـصنفـمنـامائكة ـوقيل: ـإاـنزلـمعه. اـينزلـملكـمنـالساء

انتهىـكامهـملخصًاـبزياداتـمنـكامـغره.ـ
وهذاـإناـاجتمعـمنـكامـأهلـالتفسرـيـمعنىـلفظـالروحـالواردـيـالقرآن،ـ

اـخصوصـهذهـاآية.ـ
فمنـالذيـيـالقرآنـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ـ]الشعراء:ـ93)[ـوكذلكـ﴿ٻ ٻ 
]غافر:ـ5)[ـ﴿ڤ ڤ  ]الشـورى:ـ52[ـ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ـ ٻ ٻ پ﴾ـ
ڦ﴾ـ]امجادلة:ـ22[ـ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ـ]النبأ:ـ38[ـ﴿ٿ ٿ ٹ 
ٹ﴾ـ]القدر:ـ4[ـفاأول:ـجريل،ـوالثاي:ـالقرآن،ـوالثالث:ـالوحي،ـوالرابع:ـالقوة،ـ

واخامسـوالسادس:ـمتملـجريلـولغره.
ووقعـإطاقـروحـاهـعىـعيسى.

وقدـروىـابنـإسحاقـيـتفسرهـبإسنادـصحيحـعنـابنـعباسـقال:ـالروحـ
ـالروح. ـينزلـملكـإاـومعهـواحدـمن ـآدمـا ـاه،ـوخلقـمنـخلقـاه،ـوصورـكبني من
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وثبتـعنـابنـعباسـأنهـكانـاـيفرـالروح،ـأيـاـيعنـامرادـبهـيـاآية.ـ

]امراد من الروح ي اآية[
وقالـاخطاي:ـحكواـيـامرادـبالروحـيـاآيةـأقوااً:

قيل:ـسألوهـعنـجريل،ـوقيل:ـعنـملكـلهـألسنة،ـوقالـاأكـثر:ـسألوهـعنـ
الروحـالتيـتكونـهاـاحياةـيـاجسد،ـوقالـأهلـالنظر:ـسألوهـعنـكيفيةـمسلكـالروحـ
يـالبدنـوامتزاجهـبه،ـوهذاـهوـالذيـاستأثرـاهـبعلمه.ـوقالـالقرطبي:ـالراجحـأهمـ
سألوهـعنـروحـاإنسان،ـأنـاليـهودـاـتعرفـبأنـعيسىـروحـاه،ـواـجهلـأنـ

جريلـملك،ـوأنـامائكةـأرواح.ـ
ـأهمـسألوهـعنـالروحـالذيـهوـسببـ ـامختار ـالدينـالرازي))(: ـفخر وقالـاإمام
احياة،ـوأنـاجوابـوقعـعىـأحسنـالوجوه،ـوبيانه:ـأنـالسؤالـعنـالروحـحتملـعنـ
ماهيته،ـوهلـهيـمتحيزةـأمـا؟ـوهلـهيـحاَلةـيـمتحيزـأمـا؟ـوهلـهيـقديمةـأوـ
حادثة؟ـوهلـتبقىـبعدـانفصاهاـمنـاجسدـأوـتفنى؟ـوماـحقيقةـتعذيـبهاـوتنعيمها؟ـ
وغرـذلكـمنـمتعلقاها،ـقال:ـوليسـيـالسؤالـماـيصصـأحدـهذهـامعاي،ـإاـأنـ
ـالروحـقديمةـأوـحادثة،ـواجوابـيدلـعىـأها:ـ ـاماهية،ـوهل اأظهر:ـأهمـسألوهـعن
ـبسيطـمردـاـحدثـإاـ ـللطبائعـواأخاطـوتركيبها،ـفهو:ـجوهر يءـموجودـمغاير
بمحدث،ـوهوـقولهـتعاى:ـ﴿ۅ﴾ـفكأنهـقال:ـهيـموجودةـمدثةـبأمرـاهـوتكوينه،ـ
وهاـتأثرـيـإفادةـاحياةـللجسد،ـواـيلزمـمنـعدمـالعلمـبكيفيتهاـامخصوصةـنفيه.ـ
قال:ـوحتملـأنـيكونـامرادـباأمرـيـقوله:ـ﴿ ۈئ ۈئ ېئ﴾ـ]اإراء:ـ85[ـالفعل،ـ

ـالعزوفـ ـينبغي ـابنـحجرـهنا،ـففيهـفوائدـا ـالذيـأمله ـتفسره ـالرازيـمن ـنقلـكام ))(ـسيأيـقريبًا
عنها.
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ـالروحـمنـفعلـ ـفيكونـاجواب: ـأيـفعله كقوله:ـ﴿ی ی جئ حئ﴾ـ]هود:ـ97[

ري.ـ
وإنـكانـالسؤالـهلـهيـقديمةـأوـحادثة؟ـفيكونـاجواب:ـإهاـحادثة.

إىـأنـقال:ـوقدـسكتـالسلفـعنـالبحثـيـهذهـاأشياءـوالتعمقـفيها.ـاهـ.
ـفقيل:ـهيـالنفسـالداخلـواخارج،ـوقيل:ـاحياة،ـ ـفتباينتـأقواهم: وقدـتنطعـقوم
ـالدم،ـوقيل:ـهيـعرض،ـحتىـقيل:ـ ـالبدن،ـوقيل:ـهي وقيل:ـجسمـلطيفـحلـيـميع

إنـاأقوالـفيهاـبلغتـمئة.ـ
ونقلـابنـمندهـعنـبعضـامتكلمن:ـأنـلكلـنبيـمسةـأرواح،ـوأنـلكلـمؤمنـ

ثاثة،ـولكلـحيـواحدة.ـ
وقالـابنـالعري:ـاختلفواـيـالروحـوالنفس؛ـفقيل:ـمتغايرانـوهوـاحق،ـوقيل:ـ

ماـيءـواحد.ـ
قال:ـوقدـيعرـبالروحـعنـالنفس،ـوبالعكسـكاـيعرـعنـالروحـوعنـالنفسـ
بالقلبـوبالعكس،ـوقدـيعرـعنـالروحـباحياة،ـحتىـيتعدىـذلكـإىـغرـالعقاء،ـ

بلـإىـاجادـمازًا.
ـتعاى:ـ﴿ەئ ەئ وئ  ـالروحـوالنفسـقوُله ـيدلـعىـمغايرة وقالـالسهيي:
ـتعاى:ـ﴿ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ـ]امائدة:ـ ـوقوله وئ ۇئ ۇئ﴾ـ]احجر:ـ29[
6))[ـفإنهـاـيصحـجعلـأحدماـموضعـاآخر،ـولواـالتغايرـلساغـذلك«))(.ـاهـ.

ـتعاى:ـ﴿وئ وئ ۇئ﴾ـ]اإراء:ـ85[:ـ ـالرازيـيـتفسرـقوله قالـاإمام
»للمفرينـيـالروحـامذكورةـيـهذهـاآيةـأقوالـأظهرهاـأنـامرادـمنهـالروحـالذيـهوـ

))(ـانظرـ»فتحـالباري«،ـابنـحجرـالعسقايـ)8:ـ402-ـ403(.
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سببـاحياة،ـروىـأنـاليهودـقالواـلقريش:ـاسألواـممدًاـعنـثاثـفإنـأخركمـباثنتنـ
وأمسكـعنـالثالثـةـفهوـنبي:ـاسألوهـعنـأصحابـالكـهفـوعنـذيـالقرننـوعنـ
الروح،ـفسألواـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـهذهـالثاثةـفقالـعليهـالسام:ـغدًاـأخركمـومـيقلـ

إنـشاءـاهـفانقطعـعنهـالوحيـأربعنـيومًاـثمـنزلـالوحيـبعده:ـ﴿ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ * ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ـ]الكهف:ـ23-24[ـثمـفّرـهمـقصةـأصحابـ

الكهفـوقصةـذيـالقرننـوأهمـقصةـالروح،ـونزلـفيهـقولهـتعاى:ـ﴿وئ 
وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾ـوبنـأنـعقولـاخلقـقارةـعنـمعرفةـحقيقةـالروحـ
ـالروايةـمنـوجوه.ـ ـالناسـمنـطعنـيـهذه فقال:ـ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴾ـومن
ـاهـ ـمنـاهـتعاىـفإذاـكانتـمعرفة ـأنـالروحـليسـأعظمـشأنًاـواـأعىـمكانًا أوها:

تعاىـمكنةـبلـحاصلةـفأيـمانعـيمنعـمنـمعرفةـالروح.ـ
ـذيـالقرننـ ـإنـأجابـعنـقصةـأصحابـالكهفـوقصة ـقالوا: ـاليهود ـأن وثانيها:
ومـجبـعنـالروحـفهوـنبيـوهذاـكامـبعيدـعنـالعقلـأنـقصةـأصحابـالكهفـ
أنـيكونـ يمتنعـ ليستـإاـحكايةـمنـاحكايات،ـوذكرـاحكايةـ القرننـ وقصةـذيـ
دليًاـعىـالنبوة،ـوأيضًاـفاحكايةـالتيـيذكرهاـإماـأنـتعترـقبلـالعلمـبنبوته،ـأوـبعدـ
ـالعلمـبنبوتهـفحينئذـ ـالعلمـبنبوته،ـكذبوهـفيها،ـوإنـكانـبعد العلمـبنبوته،ـفإنـكانـقبل

صارتـنبوتهـمعلومةـقبلـذلك،ـفاـفائدةـيـذكرـهذهـاحكاية.
وأماـعدمـاجوابـعنـحقيقةـالروحـفهذاـيبعدـجعلهـدليًاـعىـصحةـالنبوة.ـ

وثالـثها:ـأنـمسألةـالروحـيعرفهاـأصاغرـالفاسفةـوأراذلـامتكلمن؛ـفلوـقالـ
ـاجهلـبمثلـ الرسولـملسو هيلع هللا ىلصـإيـاـأعرفها،ـأورثـذلكـماـيوجبـالتحقرـوالتنفر،ـفإن
هذهـامسألةـيفيدـحقرـأَيـإنسانـكان،ـفكيفـالرسولـالذيـهوـأعلمـالعلاءـوأفضلـ

الفضاء؟!
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]الرمن:ـ)-2[ـ چ﴾ـ ڃ   * أنهـتعاىـقالـيـحقـه:ـ﴿ڃ  ورابعها:ـ
وقـال:ـ ]النساء:ـ3))[ـ مئ﴾ـ حئ  جئ  ی  ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  ﴿ېئ 

﴿ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ـ]طه:ـ4))[ـوقالـيـصفةـالقرآن:ـ﴿جب حب خب مب ىب يب جت 
حت﴾ـ]اأنعام:ـ59[.ـ

وكانـعليهـالسامـيقول:ـ»أرناـاأشياءـكاـهي«ـفَمْنـكانـهذاـحالهـوصفته،ـ
ـامذكورةـ ـامشهورة ـامسائل ـأهاـمن ـامسألة،ـمع ـأعرفـهذه ـأناـا ـيقول: ـأن ـبه كيفـيليق
بنـمهورـاخلق،ـبلـامختارـعندناـأهمـسألوهـعنـالروح،ـوأنهـملسو هيلع هللا ىلصـأجابـعنهـعىـ

أحسنـالوجوه.ـ
وتقريره:ـأنـامذكورـيـاآيةـأهمـسألوهـعنـالروح،ـوالسؤالـعنـالروحـيقعـ

عىـوجوهـكثرة.ـ
أحدها:ـأنـيقالـماهيةـالروحـأهوـمتحيزـأوـحالـيـامتحيز؟ـأوـموجودـغرـ

متحيزـواـحالـيـالتحيز؟
وثانيها:ـأنـيقالـالروحـقديمةـأوـحادثة؟

وثالثها:ـأنـيقالـاأرواحـهلـتبقىـبعدـموتـاأجسامـأوـتفنى؟
ورابعها:ـأنـيقالـماـحقيقةـسعادةـاأرواحـوشقاوها؟ـ

وباجملةـفامباحثـامتعلقةـبالروحـكثيـرة،ـوقوله:ـ﴿وئ وئ ۇئ﴾ـ
ليسـفيهـماـيدلـعىـأهمـعنـهذهـامسائلـسألوا،ـأوـعنـغرها،ـإاـأنهـتعاىـذكرـلهـ
ـاجوابـاـيليقـإاـ ـالسؤالـقوله:ـ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴾،ـوهذا ـاجوابـعنـهذا ي

بمسألتنـمنـامسائلـالتيـذكرناها:
إحداما:ـالسؤالـعنـماهيةـالروح.

والثانية:ـعنـقدمهاـوحدوثها.ـ
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أماـالبحث اأول:ـفهمـقالواـماـحقيقةـالروحـوماهيتـه؟ـأهوـعبارةـعنـأجسامـ
موجودةـيـداخلـهذاـالبدنـمتولدةـمنـامتزاجـالطبائعـواأخاط،ـأوـعبارةـعنـنفسـ
هذاـامزاجـوالركيبـأوـهوـعبارةـعنـعرضـآخرـقائمـهذهـاأجسام،ـأوـهوـعبارةـ
عنـموجودـيغايرـهذهـاأجسامـواأعراض؟ـفأجابـاهـعنهـبأنهـموجودـمغايرـهذهـ
اأجسامـوهذهـاأعراضـوذلكـأنـهذهـاأجسامـأشياءـحدثـمنـامتزاجـاأخاطـ
ـبسيطـمردـاـحدثـإاـبمحدثـ ـليسـكذلكـبلـهوـجوهر ـالروحـفإنه والعنار،ـوأما

قوله:ـ﴿ۅ ۅ﴾ـ]النحل:ـ40[.
فقالوا:ـمـكانـشيئًاـمغايرًاـهذهـاأجسامـوهذهـاأعراض؟

فأجابـاهـعنهـبأنهـموجودـحدثـبأمرـاهـوتكوينهـوتأثرهـيـإفادةـاحياةـهذاـ
اجسد،ـواـيلزمـمنـعدمـالعلمـبحقيقتهـامخصوصةـنفُيـه؛ـفإنـأكثرـحقائقـاأشياءـ
وماهياهاـمهولة.ـفإناـنعلمـأنـالسكنجبنـلهـخاصيةـتقتيـقْطَعـالصفراء،ـفأماـإذاـ
أردناـأنـنعرفـماهيةـتلكـاخاصيةـوحقيقتهاـامخصوصة،ـفذاكـغرـمعلوم؛ـفثبتـ
أنـأكثرـاماهياتـواحقائقـمهولة،ـومـيلزمـمنـكوهاـمهولةـنفيها،ـفكذلكـهاهنا.ـ

وهذاـهوـامرادـمنـقوله:ـ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴾.ـ
ـامبحث الثاي:ـفهوـأنـلفظـاأمرـقدـجاءـبمعنىـالفعلـقالـتعاى:ـ﴿ی ی  وأما
جئ حئ﴾ـوقال:ـ﴿ڈ ڈ ژ﴾ـ]هود:ـ66[ـأيـفعلناـفـقوله:ـ﴿ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ ېئ ﴾ـأيـمنـفعلـريـوهذاـاجوابـيدلـعىـأهمـسألوهـأنـالروحـقديمةـأوـ

حادثة،ـفقال:ـبلـهيـحادثة،ـوإناـحصلتـبفعلـاهـوتكوينهـوإجاده.
ثمـاحتجـعىـحدوثـالروحـبقوله:ـ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴾ـيعنيـأنـ
العلومـ فيهاـ ثمـحصلـ وامعارفـ العلومـ تكونـخالـيةـعنـ الفطرةـ مبدأـ اأرواحـيـ
وامعارف،ـفهيـاـتـزالـتكونـيـالتغيـرـمنـحالـإىـحال،ـويـالتبديلـمنـنقصانـ
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إىـكال،ـوالتغيرـوالتبديلـمنـأماراتـاحدوث،ـفقوله:ـ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴾ـيدلـ
عىـأهمـسألوهـأنـالروحـهلـهيـحادثة؟ـفأجابـبأهاـحادثة،ـواقعةـبتخليقـاهـوتكوينه،ـ
ـبتغرهاـ ـاستدلـعىـحدوثـاأرواح، ـامرادـمنـقوله:ـ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴾ـثم وهو
منـحالـإىـحال،ـوهوـامرادـمنـقوله:ـ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴾ـفهذاـماـنقولهـ

يـهذاـالبابـواهـأعلم«))(.ـاهـ.ـ
بيانـاأقوالـامقولةـيـامرادـمنـالروحـيـهذهـاآية:ـ

ـأخرى:ـ ـالناسـأقوااً ـفقدـذكر ـاإمامـاارزيـالذيـعليهـاجمهور، فضًاـعاـذكره
القولـاأول:ـأنـامرادـمنـهذاـالروحـهوـالقرآن.ـ

قالوا:ـوذلكـأنـاهـتعاىـسمىـالقرآنـيـكثيـرـمنـاآياتـروحًا،ـوالائـقـ
بالروحـامسؤولـعنهـيـهذاـاموضعـليسـإاـالقرآن،ـفاـبدـمنـتقريرـمقامن.ـ

امقامـاأول:ـتسميةـاهـالقرآنـبالروح
يدلـعليهـقولهـتعاى:ـ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ـ]الشورى:ـ52[ـوقوله:ـ
﴿گ گ گ ڳ ڳ﴾ـ]النحل:ـ2[،ـوأيضًاـالسببـيـتسميةـالقرآنـبالروحـ
ـاأرواحـوالعقول،ـأنـبهـحصلـمعرفةـاهـتعاىـومعرفةـمائكتهـ أنـبالقرآنـحصلـحياة

ومعرفةـكتبهـورسله،ـواأرواحـإناـحياـهذهـامعارف.
امقامـالثاي:ـوهوـأنـالروحـالائـقـهذاـاموضعـهوـالقرآنـأنهـتـقدمهـقوله:ـ
]اإسـراء:ـ82[ـوالذيـتـأخرـعنـهـ ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ـ

قوله:ـ﴿ی ی جئ حئ مئ ىئ﴾ـ]اإراء:ـ86[ـإىـقـوله:ـ﴿ڀ ڀ 

))(ـ»التفسرـالكبر«ـأوـ»مفاتيحـالغيب«،ـفخرـالدينـممدـبنـعمرـالتميميـالرازيـالشافعيـت:ـ
604هــ))2:ـ30-)3(،ـدارـالكتبـالعلميةـــبروتـــ)42)هــــ2000م،ـط).ـ
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ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ ڦ﴾ـ]اإراء:ـ88[،ـفلمـاـكانـقبلـهذهـاآيةـيـوصفـالقرآن،ـوماـبعدهاـ
كذلك،ـوجبـأيضًاـأنـيكونـامرادـمنـهذاـالروحـالقرآن،ـحتىـتكونـآياتـالقرآنـ
كلهاـمتناسبةـمتناسقة،ـوذلكـأنـالقومـاستعظمواـأمرـالقرآنـفسألواـأنهـمنـجنسـ
الشعر،ـأوـمنـجنسـالكهانة؟ـفأجاهمـاهـتعاىـبأنهـليسـمنـجنسـكامـالبر،ـوإناـ
ـالقرآنـظهرـ ـفقال:ـ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾ـأي: ـاهـووحيهـوتنزيله، ـبأمر هوـكامـظهر

بأمرـري،ـوليسـمنـجنسـكامـالبر.ـ
والقولـالثاي:ـأنـالروحـامسؤولـعنهـيـهذهـاآيةـملكـمنـمائكةـالساواتـ
وهوـأعظمهمـقـدرًاـوقوةـوهوـامرادـمنـقولهـتعاى:ـ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ـ
]النبأ:ـ38[ـونقلواـعنـعيـبنـأيـطالبـريـاهـعنهـأنهـقال:ـهوـملكـلهـسبعونـألفـ
وجه،ـلكلـوجهـسبعونـألفـوجه،ـلكلـوجهـسبعونـألفـلسان،ـلكلـلسانـسبعونـ
ألفـلغةـيسبحـاهـتعاىـبتلكـاللغاتـكلهاـويلقـاهـمنـكلـتسبيحةـملكًاـيطرـمعـ
امائكةـإىـيومـالقيامة.ـقالوا:ـومـيلقـاهـتعاىـخلقًاـأعظمـمنـالروحـغرـالعرش،ـ
ولوـشاءـأنـيبتلعـالساواتـالسبعـواأرضنـالسبعـومنـفيهنـبلقمةـواحدةـلفعل.

ولقائلـأنـيقولـهذاـالقولـضعيف.ـوبيانهـمنـوجوه:
ـفلمـمـيرهمـ ـفالنبيـأوىـأنـيكونـقدـعرفه ـالتفصيلـماـعرفهـعي، ـأنـهذا اأول:
به،ـوأيضًاـأنـعليًاـماـكانـينزلـعليهـالوحي،ـفهذاـالتفصيلـماـعرفهـإاـمنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ

فلمـذكرـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـذلكـالرحـوالبيانـلعيـومـيذكرهـلغره.ـ
الثاي:ـأنـذلكـاملكـإنـكانـحيوانًاـواحدًاـوعاقًاـواحدًا،ـمـيكنـيـتكثرـتلكـ
اللغاتـفائدة،ـوإنـكانـامتكلمـبكلـواحدةـمنـتلكـاللغاتـحيوانًاـآخر،ـمـيكنـذلكـ

ملكًاـواحدًاـبلـيكونـذلكـمموعـمائكة.ـ
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والثالث:ـأنـهذاـيءـمهولـالوجودـفكيفـيسألـعنه،ـأماـالروحـالذيـهوـ
ـالسؤالـإليهـأوى.ـ ـالعقاءـعىـمعرفتهـفرفـهذا سببـاحياةـفهوـيءـتتوفرـدواعي

والقولـالرابع:ـوهوـقولـاحسنـوقتادة:ـأنـهذاـالروحـجريل.
قوله:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ *  بالروحـيـ تعاىـسمىـجريلـ أنهـ والدليلـعليه:ـ
ڱ ں﴾ـ]الشعراء:ـ93)،ـ94)[ـويـقوله:ـ﴿ڍ ڍ ڌ﴾ـ]مريم:ـ7)[ـويؤكدـ
هذاـأنهـتعاىـقال:ـ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾ـ)يـجريل(ـوقالـ)حكايةـعن(ـجريل:ـ
]مريم:ـ64[ـفسألواـالرسولـكيفـجريلـيـنفسهـوكيفـ ﴿حب خب مب ىب يب﴾ـ

قيامهـبتبليغـالوحيـإليه.ـ
ـآدمـ ـبني ـامائكةـعىـصورة ـليسواـمن ـالروحـخلق ـاخامس:ـقالـماهد: والقول
يأكلونـوهمـأيدـوأرجلـورؤوس،ـوقالـأبوـصالح:ـيشبهونـالناسـوليسواـبالناس.
قالـالرازي:ـ»ومـأجدـيـالقرآنـواـيـاأخبارـالصحيحةـشيئًاـيمكنـالتمسكـ
إليهـ القولـوأيضًاـفهذاـيءـمـجهولـفـيبعدـرفـهذاـالسـؤالـ إثباتـهذاـ بهـيـ
فحاصلـماـذكرناهـيـتفسرـالروحـامذكورـيـهذهـاآيةـهذهـاأقوالـاخمسةـواهـ

أعلمـبالصواب«))(.ـاهـ.ـ
]اعراض عى ابن القيم[

قالـابنـحجر:ـ»وجنحـابنـالقيمـيـكتابـالروحـإىـترجيحـأنـامرادـبالروحـ
امسؤولـعنهاـيـاآيةـماـوقعـيـقولهـتعاى:ـ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ـ]النبأ:ـ38[ـ
قال:ـوأماـأرواحـبنيـآدمـفلمـيقعـتسميتهاـيـالقرآنـإاـنفسًا،ـكذاـقال،ـواـدالةـيـ
ذلكـماـرجحه،ـبلـالراجحـاأول،ـفقدـأخرجـالطريـمنـطريقـالعويـعنـابنـعباسـ

))(ـ»التفسرـالكبر«ـ))2:ـ33(.
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يـهذهـالقصةـأهمـقالوا:ـعنـالروحـوكيفـيعذبـالروحـالذيـيـاجسد،ـوإناـالروحـ

منـاه،ـفنزلتـاآية.ـ
]اختاف العلاء ي معرفة الروح[

وقالـبعضهم:ـليسـيـاآيةـدالةـعىـأنـاهـمـيطلعـنبيهـعىـحقيقةـالروح،ـ
بلـحتملـأنـيكونـأطلعه،ـومـيأمرهـأنهـيطلعهم،ـوقدـقالواـيـعلمـالساعةـنحوـهذا،ـ

واهـأعلم.ـ
فقالـ القاسم،ـ أبوـ الطائفةـ أستاذـ الروحـ يـ الكامـ عنـ اإمساكـ رأىـ ومنـ
فيمـاـنقلهـيـ»عوارفـامعارف«ـعنهـبعدـأنـنقلـكامـالناسـيـالروح:ـوكانـاأوىـ
الروحـ قال:ـ أنهـ اجنيدـ عنـ نقلـ ثمـ النبيـملسو هيلع هللا ىلص.ـ بأدبـ والتأدبـ ذلك،ـ عنـ اإمساكـ
استأثرـاهـتعاىـبعلمه،ـومـيطلعـعليهـأحدًاـمنـخلقه،ـفاـجوزـالعبارةـعنهـبأكثرـمنـ

موجود،ـوعىـذلكـجرىـابنـعطية،ـومعـمنـأهلـالتفسر.
وأجابـمنـخاضـيـذلك:ـبأنـاليهودـسألواـعنهاـسؤالـتعجيزـوتغليطـلكونهـ
ـاهـكيدهم،ـ ـامراد،ـفرد ـأجاب،ـقالوا:ـليسـهذا ـبأيـيء ـأنه يطلقـعىـأشياء،ـفأضمروا

وأجاهمـجوابًاـممًاـمطابقًاـلسؤاهمـامجمل.ـ
ـيكونـمنـخاضـفيها،ـسلكـسبيلـ ـأن ـالسـهرورديـيـ»العوارف«:ـجوز وقال
التأويل،ـاـالتفسر،ـإذـايسوغـالتفسرـإاـنقًا،ـوأماـالتأويلـفتمتدـالعقولـإليهـبالباعـ
الطويل،ـوهوـذكرـماـاـحتملـإاـبهـمنـغرـقطعـبأنهـامراد،ـفمنـثمـيكونـالقولـفيه.ـ

قال:ـوظاهرـاآيةـامنعـمنـالقولـفيها،ـختمـاآيةـبقوله:ـ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ 
ىئ ی﴾ـأيـاجعلواـحكمـالروحـمنـالكثرـالذيـمـتؤتوه،ـفاـتسألواـعنه،ـفإنهـ

منـاأرار.ـ
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وقيل:ـامرادـبقوله:ـ﴿ۈئ ېئ﴾ـكونـالروحـمنـعامـاأمرـالذيـهوـعامـاملكوت،ـ

اـعامـاخلقـالذيـهوـعامـالغيبـوالشهادة.
وقدـخالفـاجنيدـومنـتبعهـمنـاأئمةـماعٌةـمنـمتأخريـالصوفية،ـفأكثرواـ

منـالقولـيـالروح،ـورحـبعضهمـبمعرفةـحقيقتها،ـوعابـمنـأمسكـعنها.
ونقلـابنـمندهـيـكتابـالروحـلهـعنـممدـبنـنرـامروزي،ـاإمامـامطلعـعىـ
اختافـاأحكامـمنـعهدـالصحابةـإىـعهدـفقهاءـاأمصار،ـأنهـنقلـاإماعـعىـأنـ

الروحـخلوقة،ـوإناـينقلـالقولـبقدمهاـعنـبعضـغاةـالرافضةـوامتصوفة.
واخُتـِلَف:ـهلـتفنىـعندـفـناءـالعامـقبلـالبعث،ـأوـتستمرـباقية؟ـعىـقولن.ـ

واهـأعلم.ـ
ووقعـيـبعضـالتفاسرـأنـاحكمةـيـسؤالـاليهودـعنـالروح،ـأنـعندهمـيـ
التوراةـأنـروحـبنيـآدمـاـيعلمهاـإاـاه،ـفقالوا:ـنسألهـفإنـفَرهاـفهوـنبٌي،ـوهوـ

معنىـقوهمـاـجيءـبيءـتكرهونه.ـ
ـفقالوا:ـ ـفنزلتـاآية، ـالقصة، ـإبراهيمـيـهذه وروىـالطريـمنـطريقـمغرةـعن

هكذاـنجدهـعندنا،ـورجالهـثقات،ـإاـأنهـسقطـمنـاإسنادـعلقمة«))(.ـ
مذاهب الناس ي حقيقة اإنسان: 

قالـ امحسوسة،ـ البنيةـ يقولونـاإنسانـهوـجسمـوهوـهذهـ امتكلمنـ مهورـ
الرازي:ـ»واعلمـأنـهذاـالقولـعندناـباطل«)2(.ـاهـ،ـثمـساقـحججًاـعىـأنـاإنسانـ

اـيمكنـأنـيكونـعبارةـعنـهذاـاجسمـامحسوسـمنها،ـنذكرـبعضها:ـ

))(ـ»فتحـالباري«ـ)8:ـ404(.
)2(ـ»التفسرـالكبر«ـ))2:ـ33(.
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احجةـاأوى:ـأنـالعلمـالبدهيـحاصلـبأنـأجزاءـهذهـاجثـةـمتبدلةـبالزيادةـ
ـالروريـ ـبحسبـالسمنـواهزالـوالعلم ـبحسبـالنموـوالذبولـوتارة ـتارة والنقصان
ـامقدماتـالثاثةـ ـللثابتـالباقيـوحصلـمنـمموعـهذه ـامتغرـمغاير ـامتبدل ـبأن حاصل

العلمـالقطعيـبأنـاإنسانـليسـعبارةـعنـمموعـهذهـاجثة.ـ
ـاهمةـنحوـأمرـمعنـ ـيكونـمشتغلـالفكرـمتوجه ـأنـاإنسانـحالـما ـالثانية: احجة
خصوصـفإنهـيـتلكـاحالةـيكونـغافًاـعنـميعـأجزاءـبدنهـوعنـأعضائهـوأبعاضهـ
مموعهاـومفصلهاـوهوـيـتلكـاحالة،ـغيـرـغافلـعنـنفسهـامعينةـبدليلـأنهـيـتلكـ
احالةـقدـيقولـغضبتـواشتهيتـوسمعتـكامكـوأبرتـوجهك،ـوتاءـالضمرـ
كنايةـعنـنفسهـفهوـيـتلكـاحالةـعامـبنفسهـامخصوصةـوغافلـعنـملةـبدنهـوعنـ
كلـواحدـمنـأعضائهـوأبعاضهـويكونـامعلومـغرـمعلوم،ـفاإنسانـجبـأنـيكونـ

مغايرًاـجملةـهذاـالبدنـولكلـواحدـمنـأعضائهـوأبعاضه.ـ
احجةـالثالثة:ـأنـاإنسانـقدـيكونـحيًاـحالـماـيكونـالبدنـميتًاـفوجبـكونـ

اإنسانـمغايرًاـهذاـالبدنـوالدليلـعىـصحةـماـذكرناهـقولهـتعاى:ـ﴿گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ـ]آلـعمران:ـ69)[ـفهذاـالنصـريحـ

يـأنـأولئكـامقتولنـأحياءـواحسـيدلـعىـأنـهذاـاجسدـميت.ـ
احجةـالرابعة:ـأنـقولهـتعاى:ـ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ـ]غافر:ـ46[ـ
وقوله:ـ﴿ۅ ۅ ۉ﴾ـ]نوح:ـ25[ـيدلـعىـأنـاإنسانـحياـبعدـاموتـوكذلكـ
ـإىـدار«ـوكذلكـ ـاهـاـيموتونـولكنـينقلونـمنـدار ـ»أنبياء ـالصاةـوالسام: قولهـعليه
قولهـعليهـالسام:ـ»القرـروضةـمنـرياضـاجنةـأوـحفرةـمنـحفرـالنار«ـوكذلكـقولهـ
عليهـالصاةـوالسام:ـ»منـماتـفقدـقامتـقيامته«ـكلـهذهـالنصوصـتدلـعىـأنـ
ـالعقلـوالفطرةـشاهدانـبأنـهذاـاجسدـميت.ـ اإنسانـيبقىـبعدـموتـاجسد،ـوبدهة
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ولوـجوزناـكونهـحيًاـجازـمثلهـيـميعـاجاداتـوذلكـعنـالسفسطة.ـوإذاـثبتـأنـ

اإنسانـيءـوكانـاجسدـميتًاـلزمـأنـاإنسانـيءـغرـهذاـاجسد.ـ
احجةـاخامسـة:ـقولهـتعاى:ـ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
ـأثبتـكوهمـمردودينـإىـاهـ چ * چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ـ]اأنعام:ـ)62-6[
الذيـهوـمواهمـحالـكونـاجسدـميتًاـفوجبـأنـيكونـذلكـامردودـإىـاهـمغايرًاـ

لذلكـاجسدـاميت.ـ
احجةـالسادسة:ـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـكانـيرىـجريلـعليهـالصاةـوالسامـيـ
صورةـدحيةـالكلبيـوكانـيرىـإبليسـيـصورةـالشيخـالنجديـفهاهناـبنيةـاإنسانـ
وهيكلهـوشكلهـحاصلـمعـأنـحقيقةـاإنسانـغرـحاصلة،ـوهذاـيدلـعىـأنـاإنسانـ
ـأنهـحصلتـ ـوالتيـقبلها ـاحجة ـوالفرقـبنـهذه ـاهيكل. ـوهذا ـالبنية، ليسـعبارةـعنـهذه

صورةـهذهـالبنيةـمعـعدمـهذهـالبنيةـوهذاـاهيكل.ـ
قول من قال إن اإنسان جسم موجود ي هذا البدن: 

بعدـأنـبنـالرازيـأنـاإنسانـليسـعنـهذاـالبدن،ـذكرـاختـافـالناسـيـ
اإنسان،ـفمنهمـمنـقالـإنهـجسمـموجودـيـهذاـالبدن،ـواختلفواـفـتعيينه،ـفمنهمـ
منـذهبـإىـأنهـفمنهمـمنـقالـإنهـالدم،ـأنهـيمونـعندماـيرجـالدم،ـومنهمـمنـيقولـ
ـإنهـجزءـاـيتجزأـيـالدماغ،ـومنهمـ ـالروحـالذيـيـالقلب،ـومنهمـمنـيقول اإنسانـهو
منـيقولـالروحـعبارةـعنـأجزاءـناريةـختلطةـهذهـاأرواحـالقلبيةـوالدماغيةـوتلكـ

اأجزاءـالناريةـوهيـامساةـباحرارةـالغريزيةـوهيـاإنسان.ـ
نورانيةـساويةـ أجسامـ عبارةـعنـ الروحـ يقولـ منـ الناسـ »ومنـ الرازي:ـ قالـ
لطيفة،ـواجوهرـعىـطبيعةـضوءـالشمسـوهيـاـتقبلـالتحللـوالتبدلـواـالتفرقـ
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واـالتمزقـفإذاـتكونـالبدنـوتمـاستعدادهـوهوـامرادـبقوله:ـ﴿ۀ ہ﴾ـ]ص:ـ72[ـ
ـالنارـيـالفحمـ ـنفاذ ـالبدن ـاإهيةـيـداخلـأعضاء ـالساوية ـالريفة نفذتـتلكـاأجسام
ونفاذـدهنـالسمسمـيـالسمسم،ـونفاذـماءـالوردـيـجسمـالورد،ـونفاذـتلكـاأجسامـ
ـالبدنـ ـإن ـثم ـبقوله:ـ﴿ہ ہ ہ ھ﴾ـ]ص:ـ72[ ـامراد ـالبدنـهو الساويةـيـجوهر
لنفاذـتلكـاأجسامـالريفةـبقيـحيًا،ـفإذاـتولدتـيـالبدنـ ماـدامـيبقىـسليًاـقاباًـ
أخاطـغليظةـمنعتـتلكـاأخاطـالغليظةـمنـريانـتلكـاأجسامـالريفةـفيهاـ
فانفصلتـعنـهذاـالبدنـفحينئذـيعرضـاموت،ـفهذا مذهب قوي ريف جب التأمل 
فيه فإنه شديد امطابقة ما ورد ي الكتب اإهية من أحوال احياة واموت،ـفهذا تفصيل 

مذاهب القائلن بأن اإنسان جسم موجود ي داخل البدن.
البدنـفاـأعرفـأحدًاـذهبـإىـهذاـ وأماـأنـاإنسـانـجسمـموجودـخارجـ

القول«))(.ـاهـ.ـ
واـيقولـعاقل: اإنسان عرض حال ي البدن،ـأنـمنـامعلومـبالرورةـأنـ
اإنسانـجوهرـأنهـموصوفـبالعلمـوالقدرةـوالتدبرـوالترف،ـومنـكانـكذلكـ

كانـجوهرًاـواجوهرـاـيكونـعرضًا.
ـيكونـموصوفًاـ ـيشرطـأن ـاإنسان ـأن ـبهـكلـعاقل:ـهو ـيقول ـأن ـالذيـيمكن بل

بأعراضـخصوصة،ـوعىـهذاـالتقديرـفللناسـفيهـأقوال.ـ
قالـاإمامـالرازي:ـ»القول اأول:ـأنـالعنارـاأربعةـإذاـامتزجتـوانكرتـ
سورةـكلـواحدةـمنهاـبسورةـاآخرـحصلتـكيفيةـمعتدلةـهيـامزاج:ـومراتبـهذاـ
امزاجـغرـمتناهيةـفبعضهاـهيـاإنسانيةـوبعضهاـهيـالفرسية،ـفاإنسانيةـعبارةـعنـ

))(ـ»التفسرـالكبر«ـ))2:ـ38(.ــ
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أجسامـموصوفةـمتولدةـعنـامتزاجاتـأجزاءـالعنارـبمقدارـخصوص،ـهذا قول 

مهور اأطباء ومنكري بقاء النفس وقول أي احسن البري من امعتزلة.
والقول الثاي:ـأنـاإنسانـعبارةـعنـأجسامـخصوصةـبشـرطـكوهاـموصوفةـ
ـالروحـوالنفس،ـ ـأنكروا ـواحياةـعرضـقائمـباجسمـوهؤاء ـوالعلمـوالقدرة بصفةـاحياة
ـاحياةـ ـاأعراضـامخصوصةـوهي وقالوا:ـليسـهاهناـإاـأجسامـمؤتلفةـموصوفةـهذه

والعلمـوالقدرة،ـوهذا مذهب أكثر شيوخ امعتزلة.ـ
والقول الثالث:ـأنـاإنسانـعبارةـعنـأجسامـموصوفةـباحياةـوالعلمـوالقدرةـ
واإنسانـإناـيمتازـعنـسائرـاحيواناتـبشكلـجسدهـوهيئةـأعضائهـوأجزائه؛ـإاـأنـ
هذاـمشكلـفإنـامائكةـقدـيتشبهونـبصورـالناسـفهاهناـصورةـاإنسانـحاصلةـمعـ
ـالصورةـغرـحاصلةـ ـامسخـمعنىـاإنسانيةـحاصلـمعـأنـهذه ـاإنسانيةـويـصورة عدم

فقدـبطلـاعتبارـهذاـالشكلـيـحصولـمعنىـاإنسانيةـطردًاـوعكسًا.ـ
أما القسم الثالث:ـوهوـأنـيقالـاإنسانـموجودـليسـبجسمـواـجسانيةـفهوـ
قولـأكثرـاإهيـنـمنـالفاسفةـالقائلنـببقاءـالنفسـامثبتنـللنفسـمعادًاـروحانيًاـ
وثوابًاـوعقابًاـوحسابًاـروحانيًاـوذهبـإليهـماعةـعظيمةـمنـعلمـاءـامسلمنـمثـلـ
الشيخـأيـالقاسمـالراغبـاأصفهايـوالشيخـأيـحامدـالغزايـرمهاـاه،ـومنـقدماءـ
ـاملقبـعندهمـبالشيخـامفيد،ـومنـالكراميةـ امعتزلةـمعمرـبنـعبادـالسلمي،ـومنـالشيعة

ماعة«))(.ـاهـ.ـ
القائلون بإثبات النفس فريقان: 

ـاجوهرـامخصوص،ـ اأول:ـوهمـامحققونـمنهمـمنـقال:ـاإنسانـعبارةـعنـهذا

))(ـ»التفسرـالكبر«ـ))2:ـ38(.
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وهذاـالبدن،ـوعىـهذاـالتقديرـفاإنسانـغرـموجودـيـداخلـالعامـواـيـخارجه،ـ
ـبالعامـواـمنفصلـعنه،ـولكنهـ ـالعامـواـيـخارجه،ـوغرـمتصل وغرـمتصلـيـداخل
متعلقـبالبدنـتعلقـالتدبرـوالترفـكاـأنـإلهـالعامـاـتعلقـلهـبالعامـإاـعىـسبيلـ

الترفـوالتدبر.
والفريق الثاي:ـالذينـقالواـالنـفسـإذاـتعلقتـبالبدنـاحدتـبالبدنـفصارتـ
النفسـعنـالبدن،ـوالبدنـعنـالنفسـومموعهاـعندـااحادـهوـاإنسان،ـفإذاـجاءـ

وقتـاموتـبطلـهذاـااحادـوبقيتـالنفس،ـوفسدـالبدن.ـ
فهذهـملةـمذاهبـالناسـيـاإنسان.ـ

ـلطيفةـ ـنورانية ـبأجسامـساوية ـإهاـمتعلقة ـيثبتـالنفسـويقول ـثابتـبنـقرة وكان
ـالبدن،ـ ـالتفرقـوالتمزق،ـوأنـتلكـاأجسامـتكونـساريةـي غرـقابلةـللكونـوالفساد
وماـدامـيبقىـذلكـالريانـبقيتـالنفسـمدبرةـللبدن،ـفإذاـانـفصلتـتلكـاأجسامـ

اللطيفةـعنـجوهرـالبدنـانقطعـتعلقـالنفسـعنـالبدن))(.ـ
أدلة مثبتي النفس من ناحية العقل:

ـالقويةـبعضهاـ ـوالوجوه ـقويـوبعضهاـضعيف، ـكثرة،ـبعضها احتجـالقومـبوجوه
قطعيةـوبعضهاـإقناعية،ـوذكرـاإمامـالرازيـعدةـحجج،ـنوردـاأولـمنهاـهنا:ـ

احجة اأوى:ـاـشكـأنـاإنسانـجوهر،ـفإماـأنـيكونـجوهرًاـمتحيزًاـأوـغرـ
متحيز،ـواأولـباطلـفتعنـالثاي.ـ

والذيـيدلـعىـأنهـيمتنعـأنـيكونـجوهرًاـمتحيزًا:

))(ـوهذاـمذهبـفلسفيـغرـإسامّي.
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أنهـلوـكانـكذلك،ـلكانـكونهـمتحيـزًاـ]عن[))(ـتلكـالذات،ـولوـكانـكذلكـ
ـبمقدارـخصوص،ـ ـامخصوصةـوجبـأنـيعلمـكونهـمتحيزًا لكانـكلاـعلمـاإنسانـذاته

وليسـاأمرـكذلك،ـفوجبـأنـاـيكونـاإنسانـجوهرًاـمتحيزًا.ـ
فنفتقرـيـتقريرـهذاـالدليلـإىـمقدماتـثاثة.ـ

امقدمة اأوى:ـلوـكانـاإنسانـجوهرًاـمتحيزًا،ـلكانـكونهـمتحيزًاـعنـذاتـهـ
امخصوصة

والدليلـعليه:ـأنهـلوـكانـحيزهـصفةـقائمة،ـلكانـذلكـامحلـمنـحيثـهوـمعـ
ـالصفة:ـإماـأنـيكونـمتحيزًا،ـأوـاـيكون.ـوالقسانـباطان،ـفبطلـ ـالنظرـعنـهذه قطع

القولـبكونـالتحيزـصفةـقائمةـبامحل.
إناـقلناـإنهـيمتنعـأنـيكونـملـالتحيز:

ــأنهـيلزمـكونـاليءـالواحدـمتحيزًاـمرتن.ـ
ــوأنهـيلزمـاجتاعـامثلن.ـ

ــوأنهـليسـجعلـأحدماـذاتًاـواآخرـصفة،ـأوىـمنـالعكس.ـ
ــوأنـالتحيـزـالثايـإنـكانـعيـنـالذاتـفهوـامقصود،ـوإنـكانـصفةـلـزمـ

التسلسل،ـوهوـمال.ـ
التحيزـهوـ التحيزـغَرـمتحيز:ـأنـحقيقةـ أنـيكونـملـ يمتـنعـ إنهـ قلناـ وإناـ
ـاختصاصـ ـله ـيكن ـالذيـاـيكونـمتحيزًاـم الذهابـيـاجهاتـواامتدادـفيها،ـواليء

باجهات،ـوحصولهـفيهاـليسـبمتحيزـمال.ـ

ــ994)م.ـت:ـخليلـ ـالفكرـ4)4)هـ ـدار ـ»التفسرـالكبر«، ـأيضًاـطبعة ـ»غر«،ـوانظر ))(ـيـامطبوع:
اميسـ))):ـ46(.ـوالصحيح:ـعن.ـكاـأثبتناها.
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ـامخصوصة.ـ ـلكانـحيزهـغرـذاته ـمتحيزًا، ـكانـاإنسانـجوهرًا ـلو ـأنه فثبتـهذا:
امقدمة الثانية:ـلوـكانـحيزـذاتهـامخصوصةـعنـذاتهـامخصوصة،ـلكانـمتىـعرفـ
ـامخصوصةـ ـأنهـلوـصارتـذاته ـامخصوصةـفقدـعرفـكوهاـمتحيزة،ـوالدليلـعليه ذاته
معلومةـوصارـحيزهـمهواً،ـلزمـاجتاعـالنفيـواإثباتـيـاليءـالواحدـوهوـمال.
ـقدـنعرفـذاتناـحالـكونناـجاهلنـبالتحيزـواامتدادـيـاجهاتـ ـأنا امقدمة الثالثة:
الثاثة،ـوذلكـظاهرـعندـااختبارـواامتحان:ـفإنـاإنسانـحالـكونهـمشتغاًـبيءـ
منـامهات،ـمثلـأنـيقولـلعبدهـمـفعلتـكذا،ـومـخالفتـأمري،ـوإيـأبالغـيـتأديبكـ
ـيعلمـذاتهـ ـلوـم ـإذ ـامخصوصة، ـبذاته ـيقولـمـخالفتـأمريـيكون،ـعامًا ـفعندما وربك،
ـبأنهـعىـ امخصوصة،ـامتنعـأنـيعلمـأنـذلكـاإنسانـخالفه،ـوامتنعـأنـيرـعنـنفسه
عزمـأنـيؤدبهـويربه،ـففيـهذهـاحالةـيعلمـذاتهـامخصوصة،ـمعـأنهـيـتلكـاحالةـاـ

ـالتحيزـواامتدادـيـاجهاتـواحصولـيـاحيز.ـ ـببالهـحقيقة يطر
فـثبتـباـذكرناـأنهـلوـكانـذاتـاإنسانـجوهرًاـمتحيزًا،ـلكانـحيزهـعبارةـعنـ
عينهـامخصوصة،ـولوـكانـكذلكـلكانـكلاـعلمـذاتهـامخصوصة،ـفقدـعلمـالتحيز،ـ
وثبتـأنهـليسـكذلك،ـفيلزمـأنـيقالـذاتـاإنسانـليسـجوهرًاـمتحيزًا،ـوذلكـهوـ

امطلوب.
ـلكانـكلـمنـعرفـذاتـنفسهـ ـلوـكانـجوهرًاـمردًا، فإنـقالوا:ـهذاـمعارضـبأنه

عرفـكونهـجوهرًاـمردًا،ـوليسـاأمرـكذلك.
قلنا:ـالفرقـظاهر،ـأنـكونهـمردًاـمعناهـأنهـليسـبمتحيزـواـحااًـيـامتحيز،ـ
وهذاـالسلبـليسـعنـتلكـالذاتـامخصوصة،ـأنـالسلبـليسـعنـالثبوت،ـوإذاـ
ـتلكـالذاتـامخصوصةـمعلومةـوأنـاـيكونـذلكـالسلبـ ـتكون ـأن ـيبعد كانـكذلكـم

معلومًا،ـبخافـكونهـمتحيزًا.
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فإناـقدـدللناـعىـأنـتقديرـكونـاإنسانـجوهرًاـمتحيزًا:ـيكونـحيزهـعنـذاتـهـ
معلومةـويكونـحيزهـمهواً،ـ ذاتهـ تكونـ أنـ يمتنعـ التقديرـ امخصوصة،ـوعىـهذاـ

فظهرـالفرق.ـ
ثمـذكرـوجوهاـللدالةـعىـأنـالنفسـليستـبجسم:ـ

ـبالضدـمنـأحوالـ ـأحواها ـتأملناـيـأحوالـالنفسـرأينا ـما ـأنا وحاصل ااستدال:
اجسم،ـوذلكـيدلـعىـأنـالنفسـليستـجسًا،ـوتقريرـهذهـامنافاةـمنـوجوه.ـ

اأول:ـأنـكلـجسمـحصلتـفيهـصورة،ـفإنهـاـيقبلـصورةـأخرىـمنـجنسـ
الصورةـاأوى،ـإاـبعدـزوالـالصورةـاأوىـزوااًـتامًا.ـ

ـالربيعـ ـأنـحصلـفيهـشكل ـامتنع ـالتثليث، ـإذاـحصلـفيهـشكل ـالشمع ـأن مثاله:
والتدوير،ـإاـبعدـزوالـالشكلـاأولـعنه.

ثمـإناـوجدناـاحالـيـتصورـالنـفسـبصورـامعقواتـبالضدـمنـذلك،ـفإنـ
النفسـالتيـمـتقبلـصورةـعقليةـالبتةـيبعدـقبوهاـشيئًاـمنـالصورـالعقلية،ـفإذاـقبلتـ
صورةـواحدة،ـصارـقبوهاـللصورةـالثانيةـأسهل،ـثمـإنـالنفسـاـتزالـتقبلـصورةـ
بعدـصورةـمنـغرـأنـتضعفـألبتة،ـبلـكلاـكانـقبوهاـللصورـأكثرـصارـقبوهاـللصورـ
اآتيةـبعدـذلكـأسهلـوأرع،ـوهذاـالسببـيزدادـاإنسانـفهمـًاـوإدراكًاـكلاـازدادـ
ـالعقليةـعىـخافـقبولـاجسمـ ـفثبتـأنـقبولـالنفسـللصور ـوارتباطًاـيـالعلوم، خرجًا

للصورة،ـوذلكـيوهمـأنـالنفسـليستـبجسم.
ـأماـأثرهاـ ـالبدن، ـالنفسـوأثرـي ـأثرـي ـالدقيقةـها ـامواظبةـعىـاأفكار ـأن والثاي:
ـالتعقاتـواإدراكات،ـ ـالفعلـي ـالقوةـإى ـالنفسـمن ـالنفسـفهوـتأثرهاـيـإخراج ي
وكلاـكانتـاأفكارـأكثرـكانـحصولـهذهـاأحوالـأكمل،ـوذلكـغايةـكاهاـوهايةـ
ـاليبسـعىـالبدنـواستياءـ ـتوجبـاستياء ـأثرهاـيـالبدنـفهوـأها ـوأما رفهاـوجالتها،
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الذبولـعليه،ـوهذهـاحالةـلوـاستمرتـانتقلتـإىـاماليخولياـوسوقـاموتـفثبتـباـ
ذكرناـأنـهذهـاأفكارـتوجبـحياةـالنفسـورفها،ـوتوجبـنقصانـالبدنـوموته،ـفلوـ
كانتـالنفسـهيـالبدنـلصارـاليءـالواحدـسببًاـلكالهـونقصانهـمعًاـوحياتهـوموتهـ

معًا،ـوأنهـمال.ـ
والثالث:ـأناـإذاـشاهدناـأنهـرباـكانـبدنـاإنسانـضعيفًاـنحيفًا،ـفإذاـاحـلهـنورـ
منـاأنوارـالقدسية،ـوجىـلهـرـمنـأرارـعامـالغيب،ـحصلـلذلكـاإنسانـجراءةـ
عظيمةـوسلطنـةـقوية.ـومـيعبأـبحضورـأكابرـالساطنـومـيقمـهمـوزنًا،ـولواـأنـ

النفسـيءـسوىـالبدنـماـكانـاأمرـكذلك.ـ
الرابع:ـأنـأصحابـالرياضاتـوامجاهدات،ـكلاـأمعنواـيـقهرـالقوىـالبدنيةـ
وجويعـاجسد،ـقويتـقواهمـالروحانية،ـوأرقتـأرارهمـبامعارفـاإهية،ـوكلمـاـ
ـالشهوةـاجسدانية،ـصارـكالبهيمةـوبقيـمرومًاـ أمعنـاإنسانـيـاأكلـوالربـوقضاء

عنـآثارـالنطقـوالعقلـوامعرفة،ـولواـأنـالنفسـغرـالبدنـماـكانـاأمرـكذلك.
اخامس:ـأناـنرىـأنـالنـفسـتفعلـأفاعيلهاـبآاتـبدنية،ـفإهاـتبصـرـبالعنـ
وتسمعـباأذن،ـوتأخذـباليدـوتـميـبالرجل،ـأماـإذاـآلـاأمرـإىـالعقلـواإدراكـ
فإهاـمستقلةـبذاهاـيـهذاـالفعلـمنـغرـإعانةـيءـمنـاآات،ـولذلكـفإنـاإنسانـ
اـيمكنهـأنـيبرـشيئًاـإذاـأغمضـعينيه،ـواـيسمعـصوتًاـإذاـسدـأذنيه.ـكاـاـيمكنهـ
البتةـأنـيزيلـعنـقلبهـالعلمـباـكانـعامًاـبه،ـفعلمناـأنـالنفسـغنيةـبذاهاـيـالعلومـ

وامعارفـعنـيءـمنـاآاتـالبدنية.ـ
فهذهـالوجوهـاخمسةـأماراتـقويةـيـأنـالنفسـليستـبجسم))(.ـ

))(ـانظر:ـ»التفسرـالكبر«،ـفخرـالدينـالرازيـ))2:ـ42-39(.
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قالـاإمامـالرازي:ـ»امسألةـالسابعة:ـيـدالةـاآيةـالتيـنحنـيـتفسرهاـعىـ
ـالروحـلوـكانـجسًاـمنتقًاـمنـحالةـإىـحالة،ـومنـصفةـإىـصفة،ـ صحةـماـذكرناه:ـأن
لكانـمساويًاـللبدنـيـكونهـمتولدًاـمنـأجسامـاتصفتـبصفاتـخصوصة،ـبعدـأنـ
كانتـموصوفةـبصفاتـأخرى،ـفإذاـسئـلـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـالروح،ـوجبـأنـيبنـ
أنهـجسمـكانـكذاـثمـصارـكذا،ـحتىـصارـروحًا،ـمثلـماـذكرـيـكيفيةـتولدـالبدنـأنهـ
كانـنطفةـثمـعلقة،ـثمـمضغةـفلاـمـيقلـذلكـبلـقال:ـ﴿ۈئ ۈئ ېئ﴾ـ]اإراء:ـ85[ـ
ـإاـأجلـأنـاهـتعاىـقالـله:ـ﴿ۅ ۅ﴾ـ ـأنهـاـحدثـواـيدخلـيـالوجود بمعنى:
]البقرة:ـ7))[ـدلـذلكـعى:ـأنه جوهر ليس من جنس اأجسـام، بل هو جوهر قدي 

جرد. 
ـالعارفنـامكاشفنـمنـأصحابـالرياضات،ـوأربابـامكاشفاتـ ـأكثر واعلمـأن

وامشاهدات،ـمرونـعىـهذاـالقول،ـجازمونـهذاـامذهب.
قالـالواسطي:ـخلقـاهـاأرواحـمنـبنـاجالـوالبهاء،ـفلواـأنهـسرهاـلسجدـ

هاـكلـكافر.ـ
ـاهـ.ـ ـاأعضاء«))(. ـإىـملة ـثمـبواسطتهـيصلـتأثره وتعلقـالروحـاأولـبالقلب،

احتج امنكرون بوجوه. 
اأول:ـلوـكانتـمسـاويةـلذاتـاهـيـكونهـليسـبجسمـواـعرض،ـلكانتـ

مساويةـلهـيـمامـاماهية،ـوذلكـمال.
اجواب عن اأول:ـأنـامساواةـيـأنهـليسـبمتحيزـواـحالـيـامتحيزـمساواةـ

يـصفةـسلبية،ـوامساواةـيـالصفةـالسلبيةـاـتوجبـاماثلة.ـ

))(ـ»التفسرـالكبر«ـ))2:ـ44(.
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واعلمـأنـماعةـمنـاجهالـيظنونـأنهـماـكانـالروحـموجودًاـليسـبمتحيـز،ـ
واـحالـيـامتحيز،ـوجبـأنـيكونـمثًاـلإله،ـأوـجزءًاـلإله،ـوذلكـجهلـفاحشـ

وغلطـقبيح.ـ
وحقيقهـماـذكرناهـمنـأنـامساواةـيـالسلوبـلوـأوجبتـاماثلة،ـلوجبـالقولـ
باستـواءـكلـامختلفات،ـوأنـكلـماهيتنـختلفتن،ـفاـبدـأنـيشركاـيـسلبـكلـماـ

عداما،ـفلتكنـهذهـالدقيقةـمعلومة،ـفإهاـمغلطةـعظيمةـللجهال.ـ
الثاي:ـقـولهـتعاى:ـ﴿ک ک     گ     گ   *گ ڳ ڳ ڳ * ڱ ڱ ڱ ڱ*ـ
بأنـ تصـريحـ وهذاـ ]عـبس:ـ7)-22[ـ ہ   ہ  ہ  ھ﴾ـ         * ڻ ۀ  ۀ     * ڻ  ڻ  ں   
ـالقر،ـ ـالقرـثمـإنهـتعاىـيرجهـمن ـالنطفة،ـوأنهـيموتـويدخل اإنسانـيءـخلوقـمن
ـاآيةـصحيحة.ـ ـتكنـاأحوالـامذكورةـيـهذه ـم ـاجثة ـيكنـاإنسانـعبارةـعنـهذه ولوـم
واجواب عن الثاي:ـأنهـماـكانـاإنسانـيـالعرفـوالظاهرـعبارةـعنـهذهـاجثة،ـ

أطلقـعليهـاسمـاإنسانـيـالعرف.ـ
الثالث:ـقوله:ـ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ـإىـقوله:ـ﴿ ڻ * ڻ﴾ـ
]آلـعمران:ـ69)،ـ70)[ـوهذاـيدلـعىـأنـالروح:ـجسـم،ـأنـاأرزاقـوالفرحـمنـ

صفاتـاأجسام.ـ
واجواب عن الثالث:ـأنـالرزقـامذكورـيـاآية،ـممولـعىـماـيقويـحاهمـ

ويكملـكاهم،ـوهوـمعرفةـاهـومبته.ـ
بلـنقول:ـهذاـمنـأدلـالدائـلـعىـصحةـقولنا؛ـأنـأبداهمـقدـبليتـحتـ
الراب،ـواهـتعاىـيقولـإنـأرواحهمـتأويـإىـقناديلـمعلقةـحتـالعرش،ـوهذاـيدلـ

عىـأنـالروحـغرـالبدن))(.ـ

))(ـانظر:ـ»التفسرـالكبر«ـ))2:ـ44(.
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قالـاإمامـالسعدـالتفتازايـيـالتعريفـبالنفس:ـ»وكثرـمنـامتكلمنـعىـأها:ـ
ـاهيكلـ ـإىـآخره،ـوكأنـهذاـمرادـمنـقالـهيـهذا ـالعمر ـالباقيةـمنـأول ـااصلية اأجزاء

امحسوسـوالبنيةـامحسوسة،ـأيـالتيـمنـشأهاـأنـحسـها.
ومهورهمـعىـأها:ـجسمـخالفـباماهيةـللجسمـالذيـيتـولدـمنهـاأعضاءـ
نورايـعلويـخفيف،ـحيـلذاتهـنافذـيـجواهرـاأعضاء،ـسارـفيهاـريانـماءـالوردـ
يـالورد،ـوالنارـيـالفحم،ـاـيتطرقـإليهـتبدلـواـانحال،ـبقاؤهـيـاأعضاءـحياة،ـ

وانتقالهـعنهاـإىـعامـاأرواحـموت.ـ
ـمتكونةـيـالقلب،ـساريةـيـاأعضاءـمنـطريقـالراينـ ـأجسامـلطيفة ـإها وقيل:
ـالبدن. ـإىـملة ـنافذةـيـاأعصابـالنابتةـمنه ـأوـمتكونةـيـالدماغ أيـالعروقـالضاربة،
واختيارـامحققنـمنـالفاسفةـوأهلـاإسامـأها:ـجوهرـمردـيـذاتهـمتعلقـ

بالبدنـتعلقـالتدبرـوالترف«))(.ـاهـ.
قال الطحاوي: )وبعذاب القر لِـمن كان له أهاً، وسؤاِل منكر ونكر ي قره 
عن ربه ودينـه ونبيـه، عى ما جاءت به اأخبار عن رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص، وعن 

الصحابة رضوان اه عليهم(
لناـوقفةـقصرةـمعـعذابـالقر،ـُنوضحـفيهاـبعضـاأصولـيـهذهـامسألة.

:ـعذابـالرزخ،ـوهوـالعامـالذيـبنـاحياةـ ـحيثاـوردــ وامقصودـبعذابـالقرــ
الدنياـواحياةـاآخرة،ـواـشكـأنـالروحـباقيةـأثناءـذلك،ـفهيـإماـتكونـمنَعمة،ـأوـ

معَذبة،ـسواءـُقرـاجسد،ـأوـُحرق،ـأوـَغِرق.

ـالتفتازايـت:ـ)79هــ ـاه ـبنـعبد ـبنـعمر ـالدينـمسعود ـالكام«،ـسعد ـامقاصدـيـعلم ))(ـ»رح
)2:ـ30(،ـدارـامعارفـالنعانيةـــباكستانـــ)40)هــــ)98)م،ـط).



ـــ1099 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
ـولكنـاختلفواـيـبعضـ مـجادلـأحدـمنـأهلـالسنةـيـأنـالقرـفيهـعذابـأوـنعيم،

امسائلـالفرعية،ـنحو:ـهلـالعذابـواقعـعىـالروح،ـأمـعىـالروحـواجسدـمعًا؟ـ
الراجحـوامشهور:ـأنهـعليهاـمعًا،ـوقالـبعض:ـعىـالروح،ـومـيُقلـأحد:ـإنـ

العذابـواقٌعـعىـاجسدـفقط.ـ
وامشهورـعندـالنـاس:ـأَنـامعتـزلةـُينكرونـعذابـالقر،ـولكنـالصحيَح:ـأنـ
مهورـامعتزلةـيرونـأنـهناكـعذابًاـأوـنعيًاـيـالقر،ـومـيالفـيـهذاـإاـواحدـاسمهـ
رار،ـحدثـعنهـالقايـعبدـاجبارـيـ»رحـاأصولـاخمسة«،ـوقالـعنه:ـإنهـكانـ
منـامعتـزلةـثمـخرجـمنهم،ـوأصبحـمنـاجهمية،ـفاـيصُحـنسبةـقولهـإىـامعتـزلةـ

إذن))(.ـ
وأماـالشيعةـوباقيـالفرقـفيـؤمنونـبعذابـالقر،ـولذلكـفلنـُأَفـّصلـيـهذاـ

اموضوعـأكثرـمنـذلك،ـوسوفـنكتفيـبإيرادـبعضـاأحاديثـالدالةـعىـذلك.
ـونتبعهاـ ـالعلاءـعىـثبوتـعذابـالقر، سنذكرـبعضـآياتـالقرآنـالتيـاستدلـها

بذكرـبعضـاأحاديثـالنبويةـالريفة.ـ
أدلةـعذابـالقرـمنـالقرآنـالكريم:ـ

اآية اأوى: 
قالـتعاى:ـ﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى﴾ـ

]نوح:ـ25[.
قالـالزخري:ـ»﴿ۅ ۉ﴾ـجعلـدخولـهمـالنارـيـاآخرةـكأنهـمتعقبـ
إغراقهم،ـاقرابه،ـوأنهـكائـنـاـمالة،ـفكأنهـقدـكان.ـأوـأريدـعذابـالقر.ـومنـ

))(ـ»رحـاأصولـاخمسة«ـسيأيـقريبـنقلـكامـالقايـعبدـاجبارـص24)).



1100 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرح الكبر
ماتـيـماءـأوـيـنارـأوـأكلـتهـالسباعـوالطر:ـأصابهـماـيصيبـامقبورـمنـالعذاب.ـ

وعنـالضحاك:ـكانواـيغرقونـمنـجانبـوحرقونـمنـجانب«))(.
قالـابنـعطية:ـ»وقالـ﴿ۅ ۉ﴾ـيعنىـجهنمـوعرـعنـذلكـبفعلـامايـمنـ
ـمتحقق،ـوقيلـأرادـعرضهمـعىـالنارـغدوًاـوعشيًاـعرـعنهمـباإدخال«)2(.ـ حيثـاأمر

اهـ.ـ
ـالثالثة:ـمسكـأصحابناـيـإثباتـعذابـالقرـبقوله:ـ﴿ۅ  ـ»امسألة قالـالرازي:

ۅ ۉ﴾ـوذلكـمنـوجهن:ـ

ـالفاءـيـقوله:ـ﴿ۅ ۉ﴾ـتدلـعىـأنهـحصلتـتلكـاحالةـعقيبـ ـأن اأول:
اإغراقـفاـيمكنـملهاـعىـعذابـاآخرة،ـوإاـبطلتـدالةـهذهـالفاء.ـ

الثاي:ـأنهـقال:ـ﴿ۅ﴾ـعىـسبيلـاإخبارـعنـاماي.ـوهذاـإناـيصدقـلوـ
وقعـذلك.ـ

قالـمقاتلـوالكلبي:ـمعناهـأهمـسيدخلونـيـاآخرةـنارًاـثمـعرـعنـامستقبلـ
بلفظـامايـلصحةـكونهـوصدقـالوعدـبهـكقوله:ـ﴿ۅ ۉ ۉ﴾ـ]اأعراف:ـ50[ـ

﴿ڌ ڎ ڎ﴾ـ]اأعراف:ـ46[.ـ
واعلمـأنـالذيـقالوهـتركـللظاهرـمنـغرـدليل.ـ

))(ـ»الكشافـعنـحقائقـالتنزيلـوعيونـاأقاويلـيـوجوهـالتأويل«،ـأبوـالقاسمـممودـبنـعمرـ
ـالرزاقـ ـبروت،ـت:ـعبد ـالراثـالعريــ ـإحياء الزخريـاخوارزميـت:ـ538ـ)4:ـ622(،ـدار

امهدي.
)2(ـ»امحررـالوجيزـيـتفسرـالكـتابـالعزيز«،ـأبوـممدـعبدـاحقـبنـغالبـبنـعطيةـاأندليـ
ـالسامـ ـلبنانـــ3)4)هـــ993)م،ـط)،ـت:ـعبد ــ ـالكتبـالعلمية ـدار ـ)5:ـ376(، ت:ـ546هـ

عبدـالشايـممد.



ـــ1101 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
ـنشاهدهـهناك،ـ ـفإنا ـأنـمنـماتـيـاماء ـلدليل،ـوهو ـالظاهر ـتركناـهذا ـإنا فإنـقيل:

فكيفـيمكنـأنـيقال:ـإهمـيـتلكـالساعةـأدخلواـنارًا؟ـ
واجواب:ـهذاـاإشكالـإناـجاءـاعتقادـأنـاإنسانـهوـمموعـهذاـاهيكل،ـ
وهذاـخطأـماـبيناـأنـهذاـاإنسانـهوـالذيـكانـموجودًاـمنـأولـعمره،ـمعـأنهـكانـ
صغرـاجثةـيـأولـعمره،ـثمـإنـأجزاءهـدائًاـيـالتحللـوالذوبان،ـومعلومـأنـالباقيـ
غرـامتبدل،ـفهذاـاإنسانـعبارةـعنـذلكـاليءـالذيـهوـباقـمنـأولـعمرهـإىـاآن،ـ
ـاهـتعاىـنقلـتلكـاأجزاءـ ـاماءـإاـأن ـاجثةـي فلمـاـجوزـأنـيقال:ـإنهـوإنـبقيتـهذه

اأصليةـالباقيةـالتيـكانـاإنسانـامعنـعبارةـعنهاـإىـالنارـوالعذاب«))(.ـاهـ.
قالـالبيضاوي:ـ»﴿ۅ﴾ـبالطوفانـ﴿ۅ ۉ﴾ـامرادـعذابـالقرـأوـعذابـ
اآخرةـوالتعقيبـلعدمـااعتدادـباـبنـاإغراقـواإدخال،ـأوـأنـامسببـكامتعقبـ
للسببـوإنـتراخىـعنهـلفقدـرطـأوـوجودـمانعـوتنكرـالنارـللتعظيم،ـأوـأنـامرادـ

نوعـمنـالنران«)2(.ـاهـ.ـ
قالـالنـسفي:ـ»﴿ۅ ۉ﴾ـعظيمةـوتقديمـمـاـخطيئاهمـلبيانـأنـمـيكنـ
ـبزيادةـ ـامعنى ـأجلـخطيئاهم،ـوأكدـهذا ـإاـمن ـالنران ـبالطوفانـوإدخاهمـي إغراقهم
ما،ـوكفىـهاـمزجةـمرتكبـاخطايا،ـفإنـكفرـقومـنوحـكانـواحدةـمنـخطيئاهمـوانـ
كانتـكبـراهن،ـوالفاءـيـفأدخلواـلإيذانـبأهمـعذبواـباإحراقـعقيبـاإغراق،ـ

فيكونـدليًاـعىـإثباتـعذابـالقر«)3(.ـاهـ.ـ

))(ـ»التفسرـالكبر«ـأوـ»مفاتيحـالغيب«ـ)30:ـ376(.
)2(ـ»تفسرـالبيضاوي«ـ)5:ـ396(،ـدارـالفكرـــبروت.

)3(ـ»تفسرـالنسفي«ـ)4:ـ285(.



1102 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرح الكبر
اآية الثانية: 

قـالـتعـاى:ـ﴿گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  *ں 

ھ﴾ـ]غافر:ـ46-45[.
قالـابنـقـتيبة:ـ»قالـأبوـممدـونحنـنـقول:ـإنهـإذاـجازـيـامعقول،ـوصحـيـ
النظرـوبالكتابـواخرـأنـاهـتعاىـيبعثـمنـيـالقبور،ـبعدـأنـتكونـاأجسادـقدـ
بليت،ـوالعظامـقدـرمت،ـجازـأيضًاـيـامعقولـوصحـيـالنظرـوبالكتابـواخرـأهمـ

يعذبونـبعدـاممـاتـيـالبـرزخ،ـفأماـالكتابـفإنـاهـتعاىـيقول:ـ﴿ں ں 
46[ـ ]غافـر:ـ ھ﴾ـ ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ 
فهمـيعرضونـبعدـماهمـعىـالنارـغدوًاـوعشيًاـقبلـيومـالقيامةـويومـالقيامةـيدخلونـ

أشدـالعذاب«))(.ـاهـ.ـ
وقالـابنـقتيبة:ـ»وقدـأعلمناـاهـتعاىـيـكتابهـأنهـيعذبـقومًاـقبلـيومـالقيامةـ

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ﴿ں  يقول:ـ إذـ
ھ ھ﴾ـواـجوزـأنـيعرضـهؤاءـعىـالنارـغدوًاـوعشيًاـيـالدنياـواـيـيومـ
القيامةـلقولهـتعاى:ـ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾؛ـوأنـيومـ

القيامةـليسـفيهاـغدوـواـعيـإاـعىـمازـيـقولهـجلـوعز:ـ﴿ـېئ ېئ ېئ ىئ   
ىئ ﴾ـجوزـيـذلكـاموضعـواـجوزـيـهذاـاموضع«)2(.ـاهـ.ـ

ـالعذابـالذيـ ـ»يقولـتعاىـذكرهـمبينًاـعنـسوء ـاآية: وقالـالطريـيـتفسرـهذه

))(ـ»تأويلـختلفـاحديث«،ـعبداهـبنـمسلمـبنـقتيبةـأبوـممدـالدينوريـت:ـ276،ـص50)،ـ
دارـاجيلـــبروتـــ393)ـــ972)،ـت:ـممدـزهريـالنجار.

)2(ـ»تأويلـختلفـاحديث«ـص247.



ـــ1103 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
حلـبـهؤاءـاأشقياءـمنـقومـفرعونـذلكـالذيـحاقـهمـمنـسوءـعذابـاهـ﴿ں      
ں ڻ﴾ـإهمـماـهلكواـوغرقهمـاهـجعلتـأرواحهمـيـأجوافـطرـسودـ

فهيـتعرضـعىـالنارـكلـيومـمرتنـغدوًاـوعشيًاـإىـأنـتقومـالساعة«))(.ـاهـ.ـ
ـتعاى:ـ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ـ ـ»وقالـماهدـيـقوله ـالنحاس: قال

قالـمنـأيامـالدنيا،ـقالـالفراء:ـليسـيـالقيامةـغدوـواـعيـولكنـمقدارـذلك.ـ
قالـأبوـجعفر:ـالتفسيـرـعىـخافـماـقالـالفراءـوذلكـأنـالتفسيـرـعىـأنـ
هذاـالعرضـإناـهوـيـأيامـالدنيا،ـوامعنىـأيضًاـبنـأنهـعىـذلك؛ـأنهـقالـجلـوعز:ـ

ـالقيامةـبقولهـ﴿ۀ  ﴿ں      ں ڻ ڻ ڻ﴾ـثمـدلـعىـأنـهذاـقبلـيوم
بمنـزلةـعذابـ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ـفـدلـعىـأنـاأولـ

القر«)2(.ـاهـ.ـ
ـأنكرـعذابـالقرـ ـ»وقالـأبوـعثانـبنـاحداد:ـوإنا قالـالطيبيـيـرحـالبخاري:

برـامرييـواأصمـورار،ـواحتجواـبقولهـتعاى:ـ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ﴾ـ]الدخان:ـ56[ـواحتجواـبمعارضةـعائشةـابنـعمر.ـقالـالقايـأبوـ
بكرـبنـالطيبـوغره:ـقدـوردـالقرآنـبتصديقـاأخبارـالواردةـيـعذابـالقر،ـقالـ
تعاى:ـ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ـوقدـاتفقـامسلمونـأنهـاـغدوةـواـعيـ
القيامة،ـويومـ النارـقبلـيومـ الدنيا،ـفهمـيعرضونـماهمـعىـ يـاآخرة،ـوإناـماـيـ

القيامةـيدخلونـأشدـالعذاب،ـقالـتعاى:ـ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

))(ـ»جامعـالبيانـعنـتأويلـآيـالقرآن«،ـممدـبنـجريرـبنـيزيدـبنـخالدـالطريـأبوـجعفرـت:ـ
0)3ـ)24:ـ)7(،ـدارـالفكرـــبروتـــ405).

ـــ409)،ـ ـامكرمة ـمكة ـالقرىــ ـأم ـالنحاسـت:ـ338ـ)6:ـ230(،ـجامعة ـ»معايـالقرآنـالكريم«، )2(
ط)،ـت:ـممدـعيـالصابوي.
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ھ﴾،ـفإذاـجازـأنـيكونـامكَلفـبعدـموتهـمعروضًاـعىـالنارـغدوًاـوعشيًا،ـجازـ
ـكانـكذلكـ ـفإذا ـباإحساس، أنـيسمعـالكامـويمنعـاجواب،ـأنـاللذةـوالعذابـجيء
وجبـاعتقادـردـاحياةـيـتلكـاأجساد،ـوساعهمـللكام،ـوالعقلـاـيدفعـهذا،ـواـ
يوجبـحاجةـإىـبلةـورطوبة،ـوإناـيقتيـحاجتهاـإىـامحلـفقط،ـفإذاـصحـردـاحياةـ
إىـأجسامهمـمعـماـهمـعليهـمنـنقصـالبنية،ـوتقطعـاأوصال،ـصحـأنـيوجدـفيهمـ
ساعـالكام،ـوالعجزـعنـردـاجواب.ـوقدـذكرـالبخاريـيـغزوةـبدرـبعدـقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ
»ماـأنتمـبأسمعـماـأقولـمنهم«،ـقالـقتادة:ـأحياهمـاهـحتىـأسمعهم،ـتوبيًخاـونقمةـ
وحرةـوندًما.ـوعىـتأويلـقتادةـفقهاءـاأئمةـوماعةـأهلـالُسنَـة،ـوعىـذلكـتأولهـ
عبدـاهـبنـعمر،ـراويـاحديثـعنـالنبي،ـملسو هيلع هللا ىلص.ـقالـالقاي:ـوليسـيـقولـعائشةـماـ
يعارضـقولـابنـعمر،ـأنهـيمكنـملسو هيلع هللا ىلصـأنـيكونـقدـقالـيـقتىـبدرـالقولنـميًعا،ـومـ
حفظـعائشةـإاـأحدما،ـأنـالقولنـغرـمتنافين،ـأنـماـدعواـاهـاـينفيـردـاحياةـإىـ

ـاهـ. ـأحياء«))(. ـإذاـعادوا ـبعدـموهم أجسامهم،ـوساعهمـللنداء
قالـاماوردي:ـ»قولهـعزـوجل:ـ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ـفيهـثاثةـ

أقاويل:ـ
أحدها:ـأنهـيعرضـعليهمـمقاعدهمـمنـالنارـغدوةـوعشية،ـفيقال:ـآِلـفرعونـ

هذهـمنازلكم،ـتوبيخًا،ـقالهـقتادة.ـ
ـتغدوـعىـجهنمـوتروحـفذلكـعرضها،ـ ـأنـأرواحهمـيـأجوافـطرـسود الثاي:

قالهـابنـمسعود.ـ
ـوهذاـآلـفرعونـخصوصًا.ـ ـوعشيًا، ـبالنارـيـقرهمـغدوًا ـأهمـيعذبون الثالث:

قالـماهد:ـماـكانتـالدنيا.

ـالبكريـ)3:ـ358- ـاملكـبنـبطال ـاحسنـعيـبنـخلفـبنـعبد ـالبخاري«،ـأبو ))(ـ»رحـصحيح
.)359
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ـالسوقـوهوـ ـقيام ﴿ۀ ۀ ہ﴾ـوقيامهاـوجودـصفتهاـعىـاستقامة،ـومنه
حضورـأهلهاـعىـاستقامةـيـوقتـالعادة.ـ﴿ہ ہ ہ ھ ھ﴾ـأنـ

عذابـجهنمـُمـْخَتِلف«))(.ـاهـ.
قالـابنـحزم:ـ»وقالـاهـتعاىـيـآلـفرعون:ـ﴿ں ں ڻ ڻ ڻڻ 
امذكورـهوـعذابـ العرضـ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ـفهذاـ
القر،ـوإناـقيلـعذابـالقرـفأضيفـإىـالقر،ـأنـامعهودـيـأكثرـاموتىـأهمـيقرون،ـ
وقدـعلمناـأنـفيهمـأكيلـالسبعـوالغريقـتأكلهـدوابـالبحرـوامحرقـوامصلوبـوامعلق،ـ
فلوـكانـعىـماـيقدرـمنـيظن:ـأنهـاعذابـإاـيـالقرـامعهود،ـماـكانـهؤاءـفتنة،ـواـ
عذابـقر،ـواـمسألة،ـونعوذـباهـمنـهذاـبلـكلـميتـفاـبدـمنـفتنةـوسؤال،ـوبعدـ
ـالنار. ـأو ـإىـاجنة ـأجورهم،ـوينقلبون ـالقيامة،ـفيوفونـحينئذ ـيوم ـإى ـنكد ـأو ذلكـرور
وأيضًاـفإنـجسدـكلـإنسانـفاـبدـمنـالعودـإىـالرابـيومًاـماـكمـاـقالـاهـ
ذكرناـ منـ فكلـ ]طه:ـ55[ـ ڌ﴾ـ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڇ  تعاى:ـ﴿ڇ ڇ 
رجيعًا،ـ أوـ رمادًاـ يعودـ فإنهـ دابة:ـ أوـ سبعـ أكيلـ أوـ مرقـ أوـ معلقـ أوـ مصلوبـ منـ
أوـيتقطعـفيعودـإىـاأرض،ـواـبدـوكلـمكانـاستقرتـفيهـالنفسـأثرـخروجهاـمنـ

اجسدـفهوـقرـهاـإىـيومـالقيامة«)2(.ـاهـ.ـ
وقالـالبيهقي:ـ»وقالـيـآلـفرعون:ـ﴿ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ 
وجوههمـ امائكةـ بربـ عليهمـ فحكمـ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ـ
وأدبارهمـحنـتتوفاهمـوإنـكناـاـنشاهدهـوباـتقولـهمـامائكةـعندـاموتـوهمـ

))(ـ»النكتـوالعيون«ـ)تفسرـاماوردي(ـ)5:ـ359(.
)2(ـ»الفصلـيـامللـواأهواءـوالنحل«،ـعيـبنـأمدـبنـسعيدـبنـحزمـالطاهريـأبوـممدـت:ـ

548ـ)4:ـ56(،ـمكتبةـاخانجيـــالقاهرة.
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باسطواـأيدهمـوإنـكناـاـنسمعه،ـوعىـآلـفرعونـبعرضهمـعىـالنارـغدوًاـوعشيًاـ

ماـدامتـالدنياـوإنـكناـاـنقفـعليهـويـكلـذلكـدالةـعىـماـقلناه«))(.ـاهـ.ـ
اآية الثالثة: 

قالـتعاى:ـ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک﴾ـ]غافر:ـ))[.

ـثاثةـ ـاماوردي:ـ»قولهـعزـوجل:ـ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ـفيه قال
تأويات:ـ

أحدها:ـأنهـخلقهمـأمواتًاـيـأصابـآبائهم،ـثمـأحياهمـبإخراجهمـثمـأماهمـ
عندـانقضاءـآجاهم،ـثمـأحياهمـللبعث،ـفهاـميتتان:ـإحداماـيـأصابـالرجال،ـوالثانية:ـ

يـالدنيا.ـوحياتان:ـإحداماـيـالدنياـوالثانيةـيـاآخرة،ـقالهـابنـمسعودـوقتادة.ـ
ـاميثاقـيـظهرـآدمـقوله:ـ﴿ٹ ٹ ٹ  ـاهـأحياهمـحنـأخذـعليهم الثاي:ـأن

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ـ]اأعراف:ـ72)[ـاآية.ـ
ثمـإنـاهَـأماهمـبعدـأخذـاميثاقـعليهم،ـثمـأحياهمـحنـأخرجهم،ـثمـأماهمـ
عندـانقضاءـآجاهم،ـثمـأحياهمـللبعثـفـتكونـحياتانـوموتـتانـيـالدنياـوحياةـيـ

اآخرة،ـقالهـعبدـالرمنـبنـزيدـبنـأسلم.ـ
ـأجاهم،ـ ـانقضاء ـفيهاـعند ـأماهم ـثم ـأنـاهـأحياهمـحنـخلقهمـيـالدنيا، الثالث:
ثمـأحياهمـيـقبورهمـللمساءلة،ـثمـأماهمـإىـوقتـالبعث.ـثمـأحياهمـللبعث،ـقالهـ

السدي«)2(.ـاهـ.
ـعانـ ـالفرقانــ ))(ـ»إثباتـعذابـالقر«،ـأمدـبنـاحسنـالبيهقيـأبوـبكرـت:ـ458،ـص70،ـدار

اأردنـــ405)،ـط2،ـت:ـد.ـرفـممودـالقضاة.
ـاحسنـعيـبنـممدـبنـحبيبـاماورديـالبريـ= ـاماوردي(،ـأبو )2(ـ»النكتـوالعيون«ـ)تفسيـر
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قالـالبغوي:ـ»﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ـقالـابنـعباسـريـاهـ
تعاىـعنهاـوقتادةـوالضحاك:ـكانواـأمواتًاـيـأصابـآبائهمـفأحياهمـاهـيـالدنيا،ـثمـ
أماهمـاموتةـالتيـاـبدـمنهاـثمـأحياهمـللبعثـيومـالقيامةـفهاـموتتانـوحياتانـوهذاـ

كـقولهـتعـاى:ـ﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې 
ې﴾ـ]البقرة:ـ28[ـوقالـالسدي:ـأميتواـيـالدنياـثمـأحيواـيـقبورهمـللسؤالـثمـ

أميتواـيـقبورهمـثمـأحيواـيـاآخرة«))(.ـاهـ.ـ
»التسهيل«:ـ»﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ـهذهـ ابنـجزيـيـ وقالـ

اآيةـكقوله:ـ﴿ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې﴾.
فاموتةـاأوى:ـعبارةـعنـكوهمـعدمًا،ـأوـكوهمـيـاأصاب،ـأوـيـاآرحام.

واموتةـالثانية:ـاموتـامعروف.
واحياةـاآوى:ـحياةـالدنيا.ـ

واحياةـالثانية:ـحياةـالبعثـيـالقيامة.ـ
وقيل:

احياةـاأوى:ـحياةـالدنيا،ـوالثانية:ـاحياةـيـالقر.
واموتةـاأوى:ـاموتـامعروف،ـواموتةـالثانيةـبعدـحياةـالقر.

وهذاـقولـفاسدـأنهـابدـمنـاحياةـللبعثـفتجيءـاحياةـثاثـمرات.ـ
فإنـقيل:ـكيفـاتصالـقوهمـأمتناـاثنتنـوأحييتناـاثنتنـباـقبله.ـ

ـابنـ ـامقصود ـابنـعبد ـالسيد ـت: ـبروت،ـلبنانــ ـالكتبـالعلميةــ ت:ـ450هــ)5:ـ46)(،ـدار ــ=
عبدـالرحيم.

))(ـ»تفسرـالبغوي«ـ)4:ـ93(،ـدارـامعرفةـــبروت،ـت:ـخالدـعبدـالرمنـالعك.
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ـأنفسهمـعىـ ـمقتوا ـالنار، ـيكفرونـبالبعثـفلاـدخلوا فاجواب:ـأهمـكانواـيـالدنيا
ذلك،ـفأقرواـبهـحينئذـلرضواـاهـبإقرارهمـحينئذ،ـفقوهم:ـأمتناـاثنتنـوأحييتناـاثنتن،ـ
إقرارـبالبعثـعىـأكملـالوجوهـطمعًاـمنهمـأنـيرجواـعنـامقتـالذيـمقتهمـاهـإذـ

كانواـيدعونـإىـاإسامـفيكفرون«))(.ـاهـ.ـ
ولكنـقدـيكونـامرادـباحياتنـقبلـاحياةـالباقية،ـأيـأنـكلـحياةـمنهاـأعقبهاـ
الـموت،ـبخافـهذهـاحياةـالدايمةـالتيـاـيعقبهاـموت،ـفلذلكـمـتعّدـيـاأربعةـ

السابقة.ـ
ولذلكـقالـاإمامـالرازيـيـتفسرـقولهـتعاى:ـ﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
هذهـ قـومـ »احتـجـ ائ﴾:ـ ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ 
اآيةـعىـبطانـعذابـالقر،ـقالوا:ـأنهـتعاىـبنـأنهـحيـيهمـمرةـيـالدنياـوأخرىـ

يـاآخرةـومـيذكرـحياةـالقرـويؤكدهـقوله:ـ﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ * ۉ ۉ ې 
ې ې﴾ـ]امؤمنون:ـ5)-6)[ـومـيذكرـحياةـفياـبنـهاتنـاحالتن،ـقالوا:ـ
واـجوزـااستدالـبقولهـتعاى:ـ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ـ]غافر:ـ))[ـ
أنهـقولـالكفار،ـوأنـكثرًاـمنـالناسـأثبتواـحياةـالذرـيـحلبـآدمـعليهـالسامـحنـ
ـالتقديرـحصلـحياتانـ استخرجهمـوقال:ـ﴿ڄ ڄ﴾ـ]اأعراف:ـ72)[ـوعىـهذا
وموتـتانـمنـغرـحاجةـإىـإثباتـحياةـيـالقر،ـفاجوابـمـيلزمـمنـعدمـالذكرـيـ
هذهـاآيةـأنـاـتكونـحاصلة،ـوأيضًاـفلقائلـأنـيقول:ـإنـاهـتعاىـذكرـحياةـالقرـيـ
هذهـاآية،ـأنـقولهـي:ـ﴿ې﴾ـليسـهوـاحياةـالدائمةـوإاـماـصحـأنـيقول:ـ
تعاىـ اهـ إىـ والرجوعـ الراخي،ـ تقـتيـ كلمةـ﴿ى﴾ـ ائ﴾ـأنـ ى  ﴿ى 

ـالكلبيـت:ـ)74هــ)4:ـ3(،ـ ـالغرناطي ـبنـممد ـبنـأمد ـالتنزيل«،ـممد ـلعلوم ))(ـ»كتابـالتسهيل
دارـالكتابـالعريـــلبنانـــ403)هــــ983)م،ـط4.



ـــ1109 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
حاصلـعقبـاحياةـالدائمةـمنـغرـتراخـفلوـجعلناـاآيةـمنـهذاـالوجهـدليًاـعىـ

حياةـالقرـكانـقريبًا«))(.ـاهـ.ـ
اآية الرابعة: 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  تعـاى:ـ قـالـ
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

ەئ ەئ وئ وئ﴾ـ]اأنعام:ـ93[.

قالـابنـحزم:ـ»)قالـأبوـممد(ـوقدـاحتـجـمنـأنكرهـبقـولـاهـتعاى:ـ﴿ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ـوبقـولهـتعاى:ـ﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ﴾ـاآية.ـ
)قالـأبوـممد(ـوهذاـحقـاـيدفعـعذابـالقر؛ـأنـفـتنةـالقرـوعذابهـوامسألةـ
إنمـاـهيـللروحـفقطـبعدـفراقـهـللجسدـأثرـذلكـقرـأوـمـيقبـرـبرهانـذلكـقولـاهـ

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  تعـاى:ـ﴿ڭ 
ـاموتـوهذاـعذابـالقرـوقال:ـ ـباـشكـوأثر ـالقيامة ـقبل ۋۅ ۅـ﴾ـاآيةـوهذا

﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾ـ]آلـعمران:ـ85)[«)2(.ـاهـ.ـ
ـ»﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ـأيضًا: وقالـابنـحزم
ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ـفصحـأنـالنفسـمعذبةـكمـاـ

))(ـ»التفسيـرـالكبر«ـأوـ»مفاتيحـالغيب«،ـفخرـالدينـممدـبنـعمرـالتميميـالرازيـالشـافعيـ
ت:ـ604ـ)2:ـ3(ـدارـالكتبـالعلميةـــبروتـــ)42)هــــ2000م،ـط).

)2(ـ»الفصلـيـامللـواأهواءـوالنحل«،ـعيـبنـأمدـبنـسعيدـبنـحزمـالطاهريـأبوـممدـت:ـ
548ـ)4:ـ56(،ـمكتبةـاخانجيـــالقاهرة.
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ترىـمنـحنـموهاـإىـيومـالقيامةـدونـاأجساد،ـفإذاـكانـيومـالقيامةـأحياـاهـتعاىـ
العظام،ـوأخرجهاـمنـالقبورـوركبـعليهاـاأجسادـوردـإليهاـاأنفس،ـودخلـأهلـ

اجنةـاجنةـوأهلـالنارـالنار.
وإناـخافتـامجرمونـبينهم:ـ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ـ]طه:ـ03)[ـ﴿ژ ڑ ڑ ک﴾ـ
ـفيهـهينًاـ ـالعذابـالذيـكانوا ]طه:ـ04)[ـ﴿ى ائ ائ ەئ ەئ﴾ـ]يس:ـ52[ـأنهـصار
يسرًاـباإضافةـإىـعذابـجهنم،ـأعاذناـاهـمنـعذابه.ـوهذاـالذيـتتفقـبهـاآياتـ
كلها،ـوإناـهلكـمنـهلكـبأخذهـآيةـوتركهـأخرى،ـوأخذهـحديثًاـوتركهـآخر،ـوأخذهـ
الفرضـ آية،ـوهذاـخطأـاـحل،ـوإناـ يبينها،ـوأخذهـحديثًاـوتركهـ آيةـوتركهـحديثًاـ
عىـامسلمنـأخذـكلـماـجاءـبهـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـمنـقرآنـوسنـةـوضمـكلـذلكـبعضهـإىـ

بعض«))(.ـاهـ.ـ
قالـالبيهقي:ـ»وقال:ـ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
أرواحهمـ نزعـ عليهمـيـ يعنفـ الكفارـ أنـ اآياتـعىـ فدلتـهذهـ اآية،ـ ٴۇ﴾ـ
كاـ الشديدـ والعذابـ اهونـ عىـ قادمونـ أهمـ ذلكـ معـ ويعرفونـ أنفسهمـ وإخراجـ

يرفقـبامؤمننـويبرونـباـهمـقادمونـعليهـمنـاأمنـوالنعيمـامقيم«)2(.ـاهـ.ـ
وروىـالبيهقيـيـإثباتـعذابـالقرـبعدـذكرـهذهـاآية:ـ»عنـأيـهريرةـقالـ

إذاـخرجتـروحـامؤمنـتلقاهاـملكانـيصعداها.ـ

))(ـ»رسالةـيـحكمـمنـقالـإنـأرواحـأهلـالشقاءـمعذبةـإىـيومـالدين«،ـأبوـممدـعيـبنـأمدـ
ابنـسعيدـبنـحزمـاأندليـت:ـ456ـهــ)3:ـ9)2(ـامؤسسةـالعربيةـللدراساتـوالنرـــ

بروت،ـلبنانـــ987)ـم،ـط2،ـت:ـد.ـإحسانـعباس.
)2(ـ»شعبـاإيان«،ـأبوـبكرـأمدـبنـاحسنـالبيهقيـت:ـ458ـ)):ـ354(،ـدارـالكتبـالعلميةـ

ــبروتـــ0)4)،ـط)،ـت:ـممدـالسعيدـبسيويـزغلول.
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قالـماد:ـفذكرـمنـطيبـرحهاـوذكرـامسك.ـ

قال:ـويقولـأهلـالساء:ـروحـطيبةـجاءتـمنـقبلـاأرض:ـصىـاهـعليك،ـ
وعىـجسدـمنـتعمرينهـفينطلقـبهـإىـربه.ـ
ثمـيقول:ـانطلقواـبهـإىـآِخِرـاأجل.ـ

قال:ـوإنـالكافرـإذاـخرجتـروحهـقالـماد:ـذكرـمنـنتنها،ـوذكرـلعنًا،ـويقولـ
أهلـالساء:ـروحـخبيثةـمنـقبلـاأرض.ـ

قال:ـوـيقال:ـانطلقواـبهـإىـآِخِرـاأجل.ـ
قالـأبوـهريرة:ـفردـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـربطةـكانتـعليهـعىـأنفهـهكذا.
رواهـمسلمـيـ»الصحيح«ـعنـعبدـاهـبنـعمرـالقواريري«))(.ـاهـ.ـ

ـعبدـاهـ وقالـأبوـحيانـيـ»البحر«:ـ»﴿ۅ ۉ ۉ ې﴾ـأيـاهوان،ـوقرأ
وعكرمةـ﴿ۉ﴾ـباألفـوفتحـاهاءـواليومـمنـقال:ـإنـهذاـيـالدنياـكانـعبارةـ
عنـوقتـاإماتةـوالعذابـماـعذبواـبهـمنـشدةـالنزعـأوـالوقتـاممتدـامتطاولـالذيـ
ـالقيامةـ ـيوم ـالقيامةـكانـعبارةـعن ـإنـهذاـي ـالرزخ،ـومنـقال: ـالعذابـي يلحقهمـفيه
أوـعنـوقتـخطاهمـيـالنار،ـوأضافـالعذابـإىـاهونـلتمكنهـفيه؛ـأنـالتنكيلـقدـ
يكونـعىـسبيلـالزجرـوالتأديب،ـواـهوانـفيهـوقدـيكونـعىـسبيلـاهوان«)2(.ـاهـ.

ـ ـاأردنــ ـعانــ ـالفرقانــ ))(ـ»إثباتـعذابـالقر«،ـأمدـبنـاحسنـالبيهقيـأبوـبكرـت:ـ458،ـدار
405)،ص44،ـط2،ـت:ـد.ـرفـممودـالقضاة.

)2(ـ»تفسرـالبحرـامحيط«،ـممدـبنـيوسفـالشهرـبأيـحيانـاأندليـت:ـ745هــ)4:ـ44(،ـدارـ
الكتبـالعلميةـــلبنان،ـبروتـــ422)هـــ)200م،ـط)،ـت:ـالشيخـعادلـأمدـعبدـاموجودـــ
ـالنجويـ ـأمد ـالنوقيـ2(ـد. ـامجيد الشيخـعيـممدـمعوض،ـشاركـيـالتحقيقـ)(ـد.ـزكرياـعبد

اجمل.
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اآية اخامسة:ـ

قالـتعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ 
]التـوبة:ـ ڌ﴾ـ ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چچ  ڃ  ڃ 

.](0(
قالـالطبـري:ـ»وقوله:ـ﴿ڇ ڇ﴾،ـيقول:ـسنعذبـهؤاءـامنافقنـ

مرتنـإحداماـيـالدنياـواأخرىـيـالقر.ـ
ثمـاختلفـأهلـالتأويلـيـالتيـيـالدنياـماـهي:

فقالـبعضهم:ـهيـفضيحتهمـفضحهمـاهـبكشفـأمورهمـوتبيـنـرائـرهمـ
للناسـعىـلسانـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص...

وقالـآخرون:ـمعنىـذلكـسنعذهمـعذابًاـيـالدنياـوعذاباـيـاآخرة....
وقالـآخرون:ـكانـعذاهمـإحدىـامرتنـمصائبهمـيـأمواهمـوأوادهمـوامرةـ

اأخرىـيـجهنم.ـ
قالـأبوـجعفر:ـوأوىـاأقوالـيـذلكـبالصوابـعندي،ـأنـيقال:ـإنـاهـأخرـ
أنهـيعذبـهؤاءـالذينـمردواـعىـالنفاقـمرتن،ـومـيضعـلناـدليًاـنتوصلـبهـإىـعلمـ
أنبئناـعنهم،ـ ماـ القائلنـ ذكرناـعنـ ماـ بعضـ يكونـ أنـ العذابن،ـوجائزـ ذينكـ صفةـ

ڍ  ڍ  ثناؤه:ـ﴿ڇ  وليسـعندناـعلمـبأيـذلكـمنـبأي،ـعىـأنـيـقولهـجلـ
ڌ ڌ﴾ـدالةـعىـأنـالعذابـيـامرتنـكلتيهاـقبلـدخوهمـالنارـواأغلبـمنـ

إحدىـامرتنـأهاـيـالقر.ـ
وقوله:ـ﴿ـڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ـيقول:ـثمـيردـهـؤاءـالـمنافقونـبعدـ

تعذيبـاهـإياهمـمرتنـإىـعذابـعظيمـوذلكـعذابـجهنم«))(.ـاهــ.

))(ـ»جامعـالبيانـعنـتأويلـآيـالقرآن«ـ))):ـ2-9)(.
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قالـالسمرقندي:ـ»﴿ڇ ڇ﴾ـقالـمقاتل:ـأحدـالعذابنـعندـاموتـ
ربـامائكةـالوجوهـواأدبار،ـالثاي:ـعذابـالقرـوهوـربـمنكرـونكر.ـوقالـ

الكلبي:ـأولـالعذابنـأنهـأخرجهمـمنـامسجد.ـوالعذابـالثاي:ـعذابـالقر.
وروىـأسباطـبنـالنرـاهمدايـعنـإساعيلـبنـعبدـاملكـالسديـعنـأيـمالكـ
عنـابنـعباسـأنهـقال:ـقامـملسو هيلع هللا ىلصـخطيبًاـيومـاجمعة،ـفقال:ـياـفانـأخرجـفإنكـمنافق،ـ
ثمـقال:ـياـفانـأخرجـإنكـمنافق.ـفأخرجهمـبأسائهم.ـوكانـعمرـمـيشهدـاجمعةـ
حاجةـكانتـله،ـفلقيهمـوهمـيرجونـمنـامسجدـفاختبأـمنهمـاستحياءـأنهـمـيشهدـ
أنهـقدـعلمـ الناسـقدـانرفوا،ـوهمـقدـاختبؤواـمنـعمرـوظنواـ اجمعة،ـوظنـأنـ
بأمرهم،ـفدخلـعمرـامسجد،ـفإذاـالناسـمـيصلوا،ـفقالـلهـرجلـمنـامسلمن:ـأبرـ

ياـعمر،ـقدـفضحـاهـامنافقن.
وهذاـهوـالعذابـاأول.ـ

والعذابـالثاي:ـعذابـالقر.
ـوروىـإبنـأيـنجيحـعنـماهدـ﴿ڇ ڇ﴾ـقال:ـاجوعـوالقتل.

ويقال:ـالقتلـوالسبي.ـ
وقال:ـاحسنـعذابـالدنياـوعذابـاآخرة.ـ

﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ـيعنيـعذابـجهنمـأعظمـماـكانـيـالدنيا«))(.ـ
اهـ.ـ

قالـالعامةـالطيبيـيـرحـالبخاري:ـ»واختلفـأهلـالتأويلـيـقولهـتعاى:ـ
﴿ڇ ڇ﴾،ـقالـاحسن،ـوابنـجريج:ـعذابـالدنياـوعذابـالقر،ـوقالـ

))(ـ»تفسرـالسمرقنديـامسمىـبحرـالعلوم«،ـنرـبنـممدـبنـأمدـأبوـالليثـالسمرقنديـت:ـ
367ـ)2:ـ85(،ـدارـالفكرـــبروت،ـت:ـد.ممودـمطرجي.
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ماهد:ـالقتلـوالسباء،ـوأماـقوله:ـ﴿ۅ ۉ ۉ ې﴾ـيـاآخرة«))(.ـاهـ.

اآية السادسة:ـ
قالـتعاى:ـ﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  

ی﴾ـ]طه:ـ24)[.
وردـيـ»صحيحـابنـحبان«ـَعْنـأيـُهَريَرَةـَعِنـالنَبِِيـملسو هيلع هللا ىلصـيـَقـْولِهـَجَلـوَعا:ـ

.)2( ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ﴾ـَقاَل:ـَعَذاُبـاْلَقْرِ
هـَلِفيـَرْوَضٍةـ وفيهـأيضًا:ـَعْنـأيـُهَرْيَرَةـَعْنـَرُسوِلـاهـملسو هيلع هللا ىلصـَقاَل:ـ»إَنـامْؤِمَنـيـَقْرِ
فِيَاـ َأَتْدُروَنـ اْلَبْدِر،ـ َلْيَلَةـ كاْلَقَمِرـ َلُهـ وُينَـَوُرـ ِذَراعًا،ـ َسْبُعوَنـ ُهـ َقْرُ َلُهـ َوُيْرَحُبـ اَءـ َخْرَ
أَتْدُروَنـ ی﴾ـ ی   ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ﴿ېئ  اآيُة؟ـ َهِذِهـ ُأْنِزَلْتـ
هـواَلِذيـ َقْرِ اْلَكافِِرـيـ َقاَل:ـ»َعَذاُبـ أْعَلُم،ـ َقاُلوا:ـاهـوَرُسوُلهـ الَضنَْكُة«،ـ امِعيَشُةـ َماـ
َنـْفِيـبَيِدِهـإَنُهـُيَسَلَطـَعَلْيِهـتِْسَعٌةـَوتْسُعوَنـتِنِينًا،ـَأَتْدُروَنـَماـالِتـنُِن؟ـَسْبُعوَنـَحَيًةـلُِكِلـ

َحَيٍةـَسْبُعـُرؤوٍسـَيْلَسُعوَنُهـوَيِْدُشوَنُهـإىـَيْوِمـاْلِقَياَمِة«)3(.ـ
ـاهـ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ﴾ـقال:ـَعَذاُبـ ـللطراي:ـعنـعبد ـالكبر« ويـ»امعجم

)4(.ـ اْلَقْرِ
قالـالسمرقـندي:ـ»﴿ېئ ېئ ىئ ىئ﴾ـيعني:ـمعيشةـضيقـة،ـرويـعنـ

))(ـ»رحـصحيحـالبخاري«،ـأبوـاحسنـعيـبنـخلفـبنـعبدـاملكـبنـبطالـالبكريـالقرطبيـ
ت:ـ449هــ)3:ـ85(،ـمكتبةـالرشدـــالسعوديةـــالرياضـــ423)هــــ2003م،ـط2،ـت:ـ

أبوـميمـيارـبنـإبراهيم.
)2(ـكتابـاجنائز،ـبابـامريضـوماـيتعلقـبهـ)9))3(.
)3(ـكتابـاجنائز،ـبابـامريضـوماـيتعلقـبهـ)22)3(.

)4(ـ)43)9(،ـ)9:ـ233(.
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ابنـمسعودـوأيـسعيدـاخدريـأهمـاـقاا:ـ﴿ىئ ىئ﴾ـيقول:ـعذابـالقبـر،ـ
وروىـأبوـسلمةـعنـأيـهريرةـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيـقوله:ـ﴿ىئ ىئ﴾ـقال:ـعذابـ

القر«))(.ـاهـ.
قالـالثعلبي:ـ»﴿ېئ ېئ ىئ ىئ﴾ـضيقًاـيقال:ـمنزلـضنكـوعيشـضنك،ـ

ـالذكرـواأُنثىـوالواحدـوااثنانـواجمع،ـقالـعنرة:ـ يستويـفيه
وإذاـهمـنزلواـبضنكـفانزلـ

واختلفـامفّرونـيـامعيشةـالضنك:ـ
ـبنـ ـبكرـممد ـأبو ـأخرنا ـاحريـقال: ـبنـممد ـبنـممد ـأبوـعثانـسعيد فأخري
أمدـامفيدـقال:ـحّدثناـأبوـخليفةـالفضلـبنـاحبابـقال:ـحّدثناـأبوـالوليدـالطياليـ
قال:ـحّدثناـمادـبنـسلمةـعنـعمروـعنـأيـسلمةـعنـأيـهريرةـأّنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـيـ
قولهـسبحانه:ـ﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴾،ـقال:ـ)عذابـالقر(.ـ
وقالـابنـعباس:ـالشقاء،ـماهد:ـالضيق،ـاحسنـوابنـزيد:ـالزقومـوالغسلنـ
والريع،ـقتادة:ـيعنيـيـالنار،ـعكرمة:ـاحرام،ـقيسـبنـأيـحازم:ـالرزقـيـامعصية،ـ
ـمنـعباديـ ـمالـأعطيتهـعبدًا ـالكسبـاخبيث،ـعطّيةـعنـابنـعباسـيقول:ـكّل الضحاك:
قَلـأوـكثرـاـيّتقينيـفيهـفاـخرـفيهـوهوـالضنكـيـامعيشة،ـوإّنـقومًاـُضّااًـأعرضواـ
عنـاحقـوكانواـُأويـسعةـمنـالدنياـمكـثرينـفكانتـمعيشتـهمـضنكًا،ـوذلكـأّهمـ
كانواـيَرونـأّنـاهـليسـبمخلفـهمـمعائشهمـمنـسوءـظنّهمـباهـوالتكذيبـبه،ـفإذاـ
كانـالعبدـيكذبـباهـوييءـالظّنـبهـاشتـدتـعليهـمعيشتهـفذلكـالضنكـأبوـسعيدـ
اخدري:ـيضيقـعليهـقرهـحتىـختلفـأضاعهـويُسـّلطـعليهـيـقرهـتسعةـوتسعونـ
تنّينًا،ـلكّلـتنّنـسبعةـرؤوسـتنهشهـوخدشـحمهـحتىـُيبعث،ـولوـأّنـتنّينًاـمنهاـينفخـ

))(ـ»تفسرـالسمرقنديـامسمىـبحرـالعلوم«ـ)2:ـ6)4(.
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ـبنـجبر:ـسلبهـ ـتنبتـزرعًا.ـمقاتل:ـمعيشةـسوءـأّهاـيـمعايـاه.ـسعيد يـاأرضـم

ـاهـ. القناعةـحتىـاـيشبع«))(.
وروىـالبخاريـيـ»صحيحه«:ـعنـعائشةـزوجـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ
كانـيدعوـيـالصاة:ـ»اللهمـإيـأعوذـبكـمنـعذابـالقر،ـوأعوذـبكـمنـفتنةـامسيحـ
الدجال،ـوأعوذـبكـمنـفتنةـامحيا،ـوفتنةـامات،ـاللهمـإيـأعوذـبكـمنـامأثمـوامغرم«ـ
فقالـلهـقائل:ـماـأكثرـماـتستعيذـمنـامغرم!ـفقال:ـ»إنـالرجلـإذاـغرمـحدثـفكذب،ـ

ووعدـفأخلف«)2(.ـ
ويـ»البخاري«ـعنـعائشةـأيضًاـريـاهـتعاىـعنها:ـأنـهوديةـجاءتـتسأهاـ
فقالت:ـأعاذكـاهـمنـعذابـالقر،ـفسألتـعائشةـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـأُيعّذبـالناسـيـ
قبورهم؟ـفقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»عائذًاـباهـمنـذلك«،ـثمـركبـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـذاَتـ
غداةـمركبًاـفكسفتـالشمس...ـويـاحديث:ـأنهـعّلمهمـكيفيةـصاةـالكسوف...ـ
ـيتعوذواـ ـأن ـأمرهم ـثم ـيقول، ـاهـأن ـفقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ماـشاء ـثمـانرف، ويـآخره:

منـعذابـالقر«)3(.
وزادـالبيهقيـيـ»سنـنهـالكرى«:ـفلاـانرفـقعدـعىـامنر،ـفقالـفياـيقول:ـ
»إنـالناسـيفتنونـيـقبورهمـكفتنةـالدجال«،ـقالتـعائشة:ـوكناـنسمُعهـبعدـذلكـمنـ

عذابـالقر)4(.

ـالنيسابوريـ ـالثعلبي ـإبراهيم ـبن ـبنـممد ـإسحاقـأمد ـأبو ـالثعلبي(، ))(ـ»الكشفـوالبيان«ـ)تفسر
ت:ـ427ـهــــ035)مـ)6:ـ6)4(،ـدارـإحياءـالراثـالعريـــبروتـــلبنانـــ422)هــــ

2002م،ـط)،ـت:ـاإمامـأيـممدـبنـعاشور،ـمراجعةـوتدقيقـاأستاذـنظرـالساعدي.
)2(ـكتابـاأذان،ـبابـالدعاءـقبلـالسامـ)832(.

)3(ـأبوابـالكسوف،ـبابـالتعوذـمنـعذابـالقرـيـالكسوفـ)049)ـو050)(.
ـالكرى«ـوليسـالبيهقي:ـكتابـكسوفـالشمسـوالقمر،ـ ـالنسائي ـالروايةـيـ»سنن )4(ـوردتـهذه

بابـآخرـمنـصاةـالكسوفـ)873)(.
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ويـ»البخاري«ـأيضًا:ـعنـعائشةـريـاهـتعاىـعنها:ـأنـهوديًةـدخلتـعليها،ـ
فذكرتـعذابـالقر،ـفقالتـها:ـأعاذكـاهـمنـعذابـالقر،ـفسألتـعائشةـرسولـاهـ
ـقالتـعائشةـريـاهـتعاىـعنها:ـ ـ»نعم!ـعذابـالقرـحّق«، ملسو هيلع هللا ىلصـعنـعذابـالقر؟ـفقال:

فاـرأيُتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـبعُدـصىـصاًةـإاـتعوذـمنـعذابـالقر))(.
وقالـالبخاريـيـ»صحيحه«:ـبابـماـجاءـيـعذابـالقر:ـوقولهـتعاى:ـ﴿ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ 
ـالرفق،ـوقولهـجلـذكره:ـ﴿ڇ  ـاهوان،ـواهون: ۉ ې﴾ـ]اأنعام:ـ93[ـهو
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ـ]التـوبة:ـ)0)[،ـوقولهـتعاى:ـ﴿ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ * ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ﴾ـ]غافر:ـ46-45[)2(.
ـبنـعازبـريـاهـتعاىـعنها:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ ويـ»صحيحـالبخاري«:ـعنـالراء
ـفذلكـ ـإاـاهـوأنـممدًاـرسولـاه، ـأنـاـإله ـثمـشهد ـأي، ـامؤمنـيـقره، ـُأقعد قال:ـ»إذا

قوله:ـ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ـ]إبراهيم:ـ27[«.
حدثناـممدـبنـبشار:ـحدثناـغندر:ـحدثناـشعبةـهذا،ـوزادـ﴿ڤ ڦ ڦ 

ڦ﴾،ـنزلتـيـعذابـالقر)3(.
ـكانـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيدعو:ـ ـقال: وروىـالبخاري:ـعنـأيـهريرةـريـاهـتعاىـعنه
»اللهمـإيـأعوذـبكـمنـعذابـالقر،ـومنـعذابـالنار،ـومنـفتنةـامحياـوامات،ـومنـ

فتنةـامسيحـالدجال«)4(.
))(ـكتابـاجنائز،ـبابـماـجاءـيـعذابـالقرـ)372)(.

)2(ـكتابـاجنائز.
)3(ـكتابـاجنائز،ـبابـماـجاءـيـعذابـالقرـ)369)(.
)4(ـكتابـاجنائز،ـبابـالتعوذـمنـعذابـالقرـ)377)(.
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ويـ»حفةـاأحوذيـبرحـالرمذي«:ـ

ـامجهول،ـ ـبصيغة ـالرسولـملسو هيلع هللا ىلص:ـ)إذاـقرـاميت( »عنـأيـهريرةـريـاهـعنه:ـقال
ـقال:ـ»أحدكم«ـ ـأو ـأي: ـالراوي، ـأحدكم(ـشكـمن ـقال: ـأدخلـيـالقرـوُدفنـ)أو ـإذا أي:
مكانـلفظـ»اميت«ـ)أتاهـملكانـأسودانـأزرقان(ـبزاءـفراء،ـأي:ـأزرقانـأعُينها.ـزادـ
الطرايـيـ»اأوسط«ـمنـطريقـأخرى:ـعنـأيـهريرة:ـ»أعينهاـمثلـقدورـالنحاس،ـ

ـالرعد«. وأنياهاـمثلـصيايـالبقر،ـوأصواهاـمثل
ونحوهـلعبدـالرزاقـمنـمرسلـعمروـبنـدينار،ـوزاد:ـ»حفرانـبأنياها،ـويطآنـ
يـأشعارما،ـمعهاـمرزبةـلوـاجتمعـعليهاـأهلـِمنىـمـُيقّلوها«.ـكذاـيـ»فتحـالباري«ـ
ـيعرفـأحدًاـ)ولآخرـ ـإذاـم ـبمعنىـ»نكر«: ـامنكر(ـ»مفعول«ـمنـ»أنكر« )يقالـأحدما:
ـفهاـكاماـضدـ ـيعرفهـأحد، ـم ـإذا ـبالكرــ: ــ ـ»فعيل«ـبمعنىـ»مفعول«ـمنـ»نِكر« النكر(
امعروف،ـسّمياـها؛ـأنـاميتـمـيعرفهاـومـيرـصورًةـمثلـصورها.ـكذاـيـ»امرقاة«.ـ
وقالـاحافظـيـ»الفتح«:ـذكرـبعضـالفقهاء:ـأنـاسمـاللذينـيسأانـامذنب:ـ»منكرـ
ونكر«،ـواسمـاللذينـيسأانـامطيع:ـ»مبرـوبشر«ـ)فيقوان:ـماـكنتـتقول(ـزادـيـ
حديثـأنسـريـاهـعنهـعندـالبخاريـومسلم:ـ»فيقعدانه«،ـوزادـيـحديثـالراء:ـ
»فتعادـروحهـيـجسده«،ـوزادـابنـحبانـمنـطريقـأيـسلمة:ـعنـأيـهريرةـريـاهـ
عنه:ـ»فإذاـكانـمؤمنًاـكانتـالصاةـعندـرأسه،ـوالزكاةـعنـيمينه،ـوالصومـعنـشاله،ـ
وفعلـامعروفـمنـقبلـرجليه،ـفيقالـله:ـاجلس،ـفيجلسـوقدـمثلتـلهـالشمُسـعندـ
ابنـماجهـمنـحديثـجابر:ـ»فيجلس،ـفيمسحـعينيهـويقول:ـدعويـ الغروب«،ـزادـ
ـالرجل؟«ـ ـكنتـتقولـيـهذا ـ»ما ـالرجل(ـويـحديثـأنسـعندـالبخاري: أصي«ـ)يـهذا

محمد.
وأمدـمنـحديثـعائشة:ـ»ماـهذاـالرجلـالذيـكانـفيكم؟ـقالـالقسطاي:ـ
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ـيكشفـللميتـحتىـيرىـ ـقيل: ـالقائل، ـلئاـيتلّقنـتعظيمهـعنـعبارة عرـبذلكـامتحانًا؛

النبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـوهيـبرىـعظيمةـللمؤمنـإنـصحـذلك.
ـاإشارةـ ـأن ـاستندـمجرد ـإنا ـبه ـنعلمـحديثًاـصحيحًاـمرويًاـيـذلك،ـوالقائل وا
اـتكونـإاـللحار،ـلكنـحتملـأنـتكونـاإشارةـلِـاـيـالذهن،ـفيكونـماز.ـانتهىـ
ـأنكـ ـنعلم ـأي:ـقبلـاموتـ)قدـكنا ـيقول:( ـاميتـ)ماـكان ـأي: ـالقسطايـ)فيقول:( كام
ـاهـتعاىـإياماـ ـاإقرارـبالوحدانيةـوالرسالة،ـوعلُمهاـبذلكـإماـبإخبار تقولـهذا(ـأي:

بذلك،ـأوـبمشاهدهاـيـجبينهـأثرـالسعادة،ـوشعاَعـنورـاإيانـوالعبادة.
ـأي:ـيـعرضـسبعنـ ـُيوسعـ)ذراعًاـيـسبعن( ـأي: ـامجهول ـبصيغة ـُيفَسح( )ثم

ذراعًا،ـيعني:ـطولهـوعرضهـكذلك.
ـللسبعن،ـ ـالقرـظرفًا ـفجعل ـيفسحـقرهـمقدارـسبعنـذراعًا، ـأصله: ـالطيبي: قال
وأسندـالفعلـإىـالسبعنـمبالغةـيـالسعةـ)ثمـُينَورـلهـفيه(ـأي:ـجعلـالنورـلهـيـقرهـ
الذيـوسعـعليه،ـويـروايةـابنـحبان:ـ»وينورـلهـكالقمرـليلةـالبدر«ـ)نم(ـأمٌرـمنـ»نامـ
ـالرجوَع،ـ ـأريد ـأي: ـ)أرجعـإىـأهي( ـاميتـلعظيمـماـرأىـمنـالرور ـأي: ـ)فيقول:( ينام«

كذاـقيل.
بأنـحايـطيبـ القاريـ)فأخرهم(ـأي:ـ قالهـ أنـااستـفهامـمقدر،ـ واأظهر:ـ
واـحزنـي؛ـليفرحواـبذلكـ)كـنومةـالعروس(ـهوـيطلقـعىـالذكرـواأنثىـيـأولـ
ـاجملةـصفةـ»العروس،ـوإناـشبهـ ـالعريسـ)الذيـاـيوقظه( ـيقالـللذكر اجتاعها،ـوقد
ـامظهر:ـعبارةـ ـقال ـإليه( ـيكونـيـطيبـالعيشـ)إاـأحبـأهله ـالعروس؛ـأنه ـبنومة نومه
عنـعزتهـوتعظيمهـعندـأهله،ـيأتيهـغداةـليلةـزفافهـمنـهوـأحبـوأعطف،ـفيوقظهـعىـ
ـبلـمنـكامهـملسو هيلع هللا ىلص،ـو»حتى«ـ ـليسـمنـَمقولـاملكن، الرفقـواللطفـ)حتىـيبعثهـاه(ـهذا
متعلقـبمحذوف،ـأي:ـينـامـطيبـالعيـشـحتىـيبعثهـاهـ)سمعتـالناسـيقولون(ـ
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ويـبعضـالنسخ:ـ»يقولونـقواً«،ـوكذلكـيـ»امشكاة«،ـوامرادـبالقول:ـهوـأنـممدًاـ
رسولـاهـ)فقلتـمثله(ـأي:ـمثلـقوهمـ)اـأدري(ـأي:ـأنهـنبيـيـاحقيقةـأمـا؟ـوهوـ
استئناف،ـأي:ـماـشعرتـغرـذلكـالقولـوحتملـأنـيكونـيـملـالنصبـعىـاحالـ
)التـئمي(ـأي:ـانضّميـواجتمعيـ)فـتختلفـأضاعه(ـبفتحـاهمزة:ـمعـِضَلع،ـوهوـ
ـالتئامهاـعليه،ـوشدةـ ـمنـشدة ـالتيـكانتـعليها ـامستوية ـتزولـعنـاهيئة عظمـاجنبـأي:
الضغطة،ـوجاوزـجنبيهـمنـكلـجنبـإىـجنبـآخرـ)فاـيزالـفيها(ـأي:ـيـاأرض،ـ
أوـيـتلكـاحالة،ـقوله:ـ)ويـالبابـعنـعيـريـاهـعنه(ـمـأقـفـعليهـ)وزيدـبنـ
ـالبخاريـ ـأخرجه ـبنـعازب( ـأقفـعليهـ)والراء ـأخرجهـمسلمـ)وابنـعباس(ـم ثابت(
ومسلمـوأمدـوأبوـداود،ـوأخرجـأمدـحديثهـالطويل،ـوذكرهـصاحبـ»امشكاة«ـيـ
بابـماـيقالـعندـمنـحرهـاموت،ـوصححهـأبوـعوانةـوغرهـكاـرحـبهـاحافظـيـ
»التلخيص«ـ)وأيـأيوب(ـمـأقفـعليهـ)وأنس(ـأخرجهـالبخاريـومسلمـ)وجابر(ـ
البخاريـومسلمـ)وأيـسعيد(ـأخرجهـ أخرجهـأمدـوابنـماجهـ)وعائشة(ـأخرجهـ

الدارميـوالرمذي«.ـاهـ))(.
ـذكرناهـ ـوما ـيضيقـامقاُمـعنـحرها، ـأحاديُثـكثرٌة ـالقرـوعذابه وقدـوردـيـفتنة

منهاـكاٍفـإثباتـأصله،ـوهذاـيكفيـامؤمَنـالصادق.ـ
ـالنبيـ ـبنـعازب:ـعن ـالسؤالـيـالقر:ـماـرواهـمسلم:ـعنـالراء وماـوردـيـكيفية
ملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾«،ـقال:ـ»نزلتـيـعذابـالقر،ـ

فيقالـله:ـمنـربك؟ـفيقول:ـريـاه!ـونبّييـممدـملسو هيلع هللا ىلص،ـفذلكـقولهـعزـوجل:ـ﴿ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾«)2(.

))(ـ»حفةـاأحوذيـبرحـالرمذي«ـ)4: 155).
)2(ـكتابـصفةـالقيامةـواجنةـوالنار،ـبابـعرضـمقعدـاميتـمنـاجنةـأوـالنار،ـوإثباتـعذابـ

القرـوالتعوذـمنهـ))287(.
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وماـرواهـصاحبـ»امستـدركـعىـالصحيحن«:ـعنـالراءـبنـعازبـيقول:ـ
خرجناـمعـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيـجنازةـرجلـمنـاأنصار،ـفانتهيناـإىـالقرـــولـّاـُيلَحدـ
بعدـــقال:ـفقعدناـحوَلـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـفجعلـينظرـإىـالساء،ـوينظرـإىـاأرض،ـوجعلـ
يرفعـبرهـويفضهـــثاثًاـــثمـقال:ـ»اللهمـإيـأعوذـبكـمنـعذابـالقر«،ـثمـقال:ـ
ـفقعدـ ـاموت، ـالدنيا،ـجاءـملُك ـإذاـكانـيـقبلـمنـاآخرةـوانقطاعـمن ـالرجلـامسلم »إن
عندـرأسه،ـوينزلـمائكةـمنـالساءـكأنـوجوههمـالشمس،ـمعهمـأكفانـمنـأكفانـ
اجنة،ـوَحنوطـمنـحنوطـاجنة،ـفيقعدونـمنهـمَدـالبر«،ـقال:ـ»فيقولـملكـاموت:ـ
أيتهاـالنفسـامطمئنة،ـُاخُرجيـإىـمغفرةـمنـاهـورضوان«،ـقال:ـ»فتخرجـتسيُل،ـكاـ
تسيلـالقطرةـمنـالسقاء،ـفاـيركوهاـيـيدهـطرفةـعن،ـفيصعدونـهاـإىـالساء،ـفاـ
يمّرونـهاـعىـجندـمنـمائكةـإاـقالوا:ـماـهذهـالروحـالطيبة؟ـفيقولون:ـفانـابنـ
فان،ـبأحسنـأسائه،ـفإذاـانـتهىـإىـالساءـفتحتـلهـأبوابـالساء،ـثمـُيشّيعهـمنـكّلـ
ـاكتبواـكتابهـ ـيقال: ـثم ـالسابعة، ـالساء ـينتهيـإى ـتليها،ـحتى ـالتي ـالساء ـإى ساءـمقّربوها
يـعلين،ـثمـيقال:ـارجعواـعبديـإىـاأرض،ـفإيـوعدُهمـإيـمنهاـخلقتهم،ـوفيهاـ
ـفيقولون:ـ ـامائكة، ـفتأتيه ـإىـجسده، ـفرُدـروحه ـأخرى، ـتارة ـأخرجهم أعيدهم،ـومنها
منـربك؟«،ـقال:ـ»فيقول:ـاه!ـفيقولون:ـماـدينك؟ـفيقول:ـاإسامـفيقولون:ـماـهذاـ
الرجلـالذيـخرجـفيكم؟«ـقال:ـ»فيقول:ـرسولـاه!«ـقال:ـ»فيقولون:ـوماـيدريك؟«ـ
قال:ـ»فيقول:ـقرأتـكتابـاهـفآمنُتـبهـوصدقت«،ـقال:ـ»فيناديـمنادـمنـالساء:ـأنـ
صدقـفأفرشوهـمنـاجنة،ـوألبسوهـمنـاجنة،ـوأروهـمنزلهـمنـاجنة«،ـقال:ـ»وُيمُدـلهـيـ
قره،ـويأتيهـروحـاجنةـورحها«،ـقال:ـ»فيفعلـذلكـبه،ـويمثلـلهـرجلـحسنـالوجه،ـ
حسنـالثياب،ـطيبـالريح،ـفيقول:ـأبرـبالذيـيرك،ـهذاـيومكـالذيـكنتـتوعد،ـ
ـأناـعملكـالصالح«،ـقال:ـ ـيبرـباخر«،ـقال:ـ»فيقول: فيقول:ـمنـأنت؟ـفوجهكـوجٌه
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»فهوـيقول:ـربـأقمـالساعة؛ـكيـأرجعـإىـأهيـوماي«،ـثمـقرأ:ـ﴿ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾،ـ»وأماـالفاجر،ـفإذاـكانـيـقبلـ
منـاآخرةـوانقطاعـمنـالدنياـأتاهـملكـاموت،ـفيقعدـعندـرأسه،ـوينزلـامائكةـسودـ
أيتهاـ اموت:ـأخرجيـ فيقولـملكـ البر،ـ منهـمدـ فيقعدونـ امسوح،ـ الوجوه،ـمعهمـ
ـالعروُقـ ـفينقطعـمعها ـ»فتفرقـيـجسده، ـقال: النفسـاخبيثةـإىـسخطـمنـاهـوغضب«،
والعصب،ـكاـيستخرجـالصوفـامبلولـبالّسّفودـذيـالُشَعب«،ـقال:ـ»فيقومونـإليه،ـ
ـفاـيمرونـعىـجندـمنـامائكةـ ـإىـالساء، ـفيصعدونـها فاـيدعوهاـيـيدهـطرفةـعن،
إاـقالوا:ـماـهذهـالروحـاخبيثة؟«ـقال:ـ»فيقولون:ـفانـبأقبحـأسائه«ـقال:ـ»فإذاـانتهىـ
ـقال:ـ ـاكتبواـكتابهـيـسجن«، ـقال:ـ»ويقال: ـأبوابـالساوات«، ـإىـالساءـغلقتـدونه به
»ثمـيقال:ـأعيدواـعبديـإىـاأرض،ـفإيـوعدهمـأيـمنهاـخلقتهم،ـوفيهاـأعيدهم،ـ
ثمـ قال:ـ تقعـيـجسده«،ـ بروحه،ـحتىـ »فُرمىـ قال:ـ تارةـأخرى«،ـ ومنهاـأخرجهمـ

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ   ﴿ قـرأ:ـ
ٿ ٹ﴾ـ]احج:ـ)3[،ـقال:ـ»فتأتيهـامائكة،ـفيقولون:ـمنـربك؟«ـقال:ـ»فيقول:ـ
اـأدري!ـفيناديـمنادـمنـالساء:ـأنـقدـكذب،ـفأفِرشوهـمنـالنار،ـوألبِسوهـمنـالنار،ـ
ـقال:ـ»ويأتيهـ ـأضاعه«، ـقرهـحتىـختلفـفيه ـقال:ـ»فيضيقـعليه ـالنار«، وأروهـمنزلهـمن
رحهاـوحُرها«،ـقال:ـ»فيفعلـبهـذلك،ـويمثلـلهـرجلـقبيحـالوجه،ـقبيحـالثياب،ـمنتنـ
الريح،ـفيقول:ـأبرـبالذيـيسوؤك،ـهذاـيومكـالذيـكنتـُتوَعد«،ـقال:ـ»فيقول:ـمنـ
أنت؟ـفوجهكـالوجهـيبرـبالّر!«ـقال:ـ»فيقول:ـأناـعملكـاخبيث«،ـقال:ـ»وهوـ

يقول:ـربـاـتقمـالساعة«))(.
ورواهـأبوـداود:ـعنـالراءـبنـعازبـقال:ـخرجناـمعـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيـجنازةـ

))(ـ)07)(،ـ)):ـ93(.



ـــ1123 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
رجلـمنـاأنصارـفانتهيناـإىـالقرـــولـّاـُيلَحدـــفجلسـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـوجلسناـ
حولهـكأناـعىـرؤوسناـالطر،ـويـيدهـعودـينكتـبهـيـاأرض،ـفرفعـرأسهـفقال:ـ

»استعيذواـباهـمنـعذابـالقر«ـمرتنـأوـثاثًا.ـ
زادـيـحديثـجريرـهاهنا:ـوقال:ـ»وإنهـليسمعـخفقـنعاهمـإذاـوَلواـمدبرين،ـ
ـقال:ـ»ويأتيهـملكانـ ـقالـهناد: ـياـهذا،ـمنـربك؟ـوماـدينك؟ـومنـنبيك؟« ـله: حنـيقال
فيجلسانه،ـفيقوان:ـلهـمنـربك؟ـفيقول:ـريـاه!ـفيقوان:ـلهـماـدينك؟ـفيقول:ـدينيـ
اإسام!ـفيقوان:ـلهـماـهذاـالرجلـالذيـبعثـفيكم؟«ـقال:ـ»فيقول:ـهوـرسولـاهـ
ملسو هيلع هللا ىلص!ـفيقوان:ـوماـيدريك؟ـفيقول:ـقرأتـكتابـاه،ـفآمنتـبهـوصدقت«ـــزادـيـ
حديثـجرير:ـ»فذلكـقولـاهـعزـوجل:ـ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ﴾«ـاآية،ـثمـاتفقاـ
ــقال:ـ»فيناديـمنادـمنـالساء:ـأنـقدـصدقـعبدي،ـفافرشوهـمنـاجنة،ـوافتحواـلهـ
بابًاـإىـاجنة،ـوألبسوهـمنـاجنة«،ـقال:ـ»فيأتيهـمنـروحهاـوطيبها«،ـقال:ـ»ويفتحـلهـ
فيهاـمَدـبره،ـقال:ـوإنـالكافر...«ـفذكرـموته،ـقال:ـ»وُتعادـروحهـيـجسده،ـويأتيهـ
مَلكان،ـفُيجلسانه،ـفيقوان:ـلهـمنـربك؟ـفيقول:ـهاهـهاهـهاه،ـاـأدري!ـفيقوانـله:ـ
ـالرجلـالذيـبعثـفيكم؟ـفيقول:ـ ـفيقوان:ـماـهذا ـفيقول:ـهاهـهاه،ـاـأدري! ماـدينك؟
هاهـهاه،ـاـأدري!ـفيناديـُمناٍدـمنـالساء:ـأنـكذب،ـفافرشوهـمنـالنار،ـوألبِسوهـمنـ
النار،ـوافتحواـلهـبابًاـإىـالنار«،ـقال:ـ»فيأتيهـمنـحرهاـوسمومها«،ـقال:ـ»ويضيقـعليهـ

قره،ـحتىـختلفـفيهـأضاعه«.
زادـيـحديثـجريرـقال:ـ»ثمـُيقَيـُضـلهـأعمىـأبكُمـمعهـمرزبةـمنـحديد،ـلوـ
ُربـهاـجبلـلصارـترابًا«،ـقال:ـ»فيربهـهاـربًةـيسمعهاـماـبنـامرقـوامغربـ

إاـالثقلن،ـفيصرـترابًا«،ـقال:ـ»ثمـتعادـفيهـالروح«))(.

))(ـأخرجهـيـ»سننه«،ـكتابـالسنة،ـبابـيـامسألةـيـالقرـوعذابـالقرـ)4755(.
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فسؤالـالقرـثابتـقطعًا،ـوأماـالعذابـفـتدّلـعليهـأدلةـكثيـرة،ـومنهـالضّمة،ـ
وتفاصيلـالعذابـمهولةـلدينا؛ـأهاـموقوفةـعىـأخبارـتفصيليةـصحيحة،ـوماـعندناـ

منهاـقليٌلـيفيدناـعلًاـإماليًا،ـواهـأعلم.
واعلمـأنـاأدلةـعىـثبوتـعذابـالقرـكثرة،ـوامرادـبعذابـالقرـأعُمـمنـأنـ
يكونـعذاباـفقطـيـالقر،ـبلـيشملـاحياةـالرزخية،ـوهيـاحياةـامتوسطةـبنـالدنياـ
واآخرة،ـوكاـأنهـيوجدـعذابـيـالقر،ـفإنهـكذلكـيوجدـنعيمـفيه؛ـكاـسيأيـبيانهـ

احقًا.ـ
قالـالبقاعيـيـكتابـ»رـالروح«:ـ

»واعلمـأنـعذابـالقرـهوـعذابـالرزخـفكلـميتـأرادـتعذيبهـنالهـماـأرادهـ
ـأوـحرقـحتىـصارـ ـالدواب، ـأكلته ـأوـغرقـيـالبحر،ـولو ـلوـصلب، ، ـُيْقَرْ ـأوـم ـُقِرَ منه،
رمادًا،ـوُذريـيـالريح،ـفسبحانـذيـالقدرةـالشاملة،ـوالعظمةـالباهرةـالكاملة«))(.

قالـاإمامـأبوـامعنـالنسفيـيـ»التبرة«:
»أثبتـمهورـاأمةـعذابـالقرـللكافرين،ـولبعضـالعصاةـمنـامؤمنن،ـواإنعاَمـ
يـالقر،ـوسؤاَلـمنكرـونكر؛ـلورودـالدائلـالسمعيةـيـذلك«،ـثمـقالـبعدـأنـذكرـ

بعضـاأدلةـمنـالقرآنـوالسنة:ـ»وأنكرتـاجهميُةـوبعضـامعتزلةـذلك«.ـاهـ)2(.
فالذيـأنكرـعذابـالقرـونعيمهـهمـاجهمية،ـوبعضـامعتـزلة،ـومـينكرـميعـ
امعتزلةـعذابـالقر،ـويؤيدـهذاـالنقلـماـقالهـالقايـعبدـاجبارـيـ»رحـاأصولـ

اخمسة«:ـ
»فصلـيـعذابـالقر:ـوملةـذلكـأنهـاـخافـفيهـبنـاأمة،ـإاـيءـحكىـ

))(ـ»رـالروح«ـص245.
)2(ـ»التبرة«ـ)2:ـ763(.



ـــ1125 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
عنـرارـابنـعمرو،ـوكانـمنـأصحابـامعتزلةـثمـالتحقـبامجرة،ـوهذاـترىـابنـ
الراونديـيشنعـعليناـويقول:ـإنـامعتزلةـينكرونـعذابـالقرـواـيقرونـبه«.ـاهـ))(.
ـــهوـرار،ـوتأّملـحكايَةـعدمـوجودـ ـإذن ــ ـامعتزلة فالذيـينكرـعذابـالقرـمن
ـبمنـزعمـأنـامعتزلةـ ـبعدـذلكــ ــ ـفاـتغّر خافـيـعذابـالقرـمنـالقايـعبدـاجبار،
ــأي:ـميعهمـــينكرونـذلك،ـبلـاـجوزـنسبُةـذلكـإليهمـأصًا،ـإاـمعـاإشارةـإىـ

أنـمهوَرهمـأثبته.ـ
ـإنكاَرـعذابـالقرـعنـبرـامرييـورارـ ـامرتىـيـكتابـ»القائد« ـابن ونقل

وابنـكامل،ـوأثبَتـلأكثرـإثباَته،ـوهذاـموافٌقـلقولـأيـامعنـالنسفي)2(.
قال الطحاوي: )والقر روضة من رياض اجنة، أو حفرة من حفر النران(
ـالعبارةـوردتـيـبعضـاأحاديث،ـولكنهاـأحاديثـضعيفة،ـولكنـمعنىـ هذه

هذهـالعبارةـصحيٌحـبناءـعىـإثباتـعذابـالقر.
روىـالرمذي:ـعنـأيـسعيدـاخدري،ـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إناـروضةـ

منـرياضـاجنة،ـأوـحفرةـمنـحفرـالنار«)3(.ـ
ـوالرزخ:ـ ـأوـتعذها، وعذابـالقر:ـهوـعبارةـعنـتنُعمـالروحـواجسدـيـالرزخ،
هوـاحياةـماـبنـاحياةـالدنياـواحياةـاآخرة،ـوعىـكلـاأحوال،ـفإنهـمـيردـالعذاُبـ

إاـعىـأصحابـالكفر،ـأوـالكبائر،ـفُيفهمـمنـهذا:ـأّنـغَرهمـيـنعيم.ـ

))(ـ»رحـاأصولـاخمسة«ـص730.
)2(ـ»القائد«ـص28).

)3(ـكتابـصفةـالقيامةـوالرقائقـوالورع،ـبابـ)2460(.ـوقال:ـقالـأبوـعيسى:ـهذاـحديثـحسنـ
غريبـاـنعرفهـإاـمنـهذاـالوجه.
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ـللتنعمـوالتعذب،ـ ـالروحـقابلة ـوأَن ـأنـالروحـتبقىـواـتفنىـيـالرزخ، ـعلمنا وإذا
وللسعادةـوالشقاوة،ـفإهاـاـبدـأنـتكونـعىـإحدىـاحالتنـأثناءـكوهاـيـالرزخ؛ـ
ـيستحيلـكوهاـمنَعمةـمعَذبةـمعًا،ـويستحيلـكوهاـاـمنَعمةـواـمعَذبة؛ـاستحالةـ أنه
ارتفاعـالضَدينـعنـالقابلـها،ـفثبتـأنـالروحـإماـمنعمةـأوـمعذبة،ـفثبتـبذلكـأنـ

القرــأي:ـحياةـالرزخـــإماـروضةـمنـرياضـاجنة،ـأوـحفرةـمنـحفرـالنار.ـ
فهذاـدليلـعقيـــتوّصلتـإليهـــيثبتـأصلـعذابـالقرـونعيمه.ـ

وُأضيفـالعذاُبـإىـالقر؛ـأنـاإنسانـعادةـُيقر،ـفُأضيفـإىـماـهوـمنـعادةـ
الناسـوأغلُبـيءـفيهم.ـ

قال الطحاوي: )ونؤمن بالبعث وجزاء اأعال يوم القيامة(
البعث،ـأي:ـبعثةـالناسـوإخراجهمـمنـقبورهم،ـواجزاء:ـهوـمطلقـاجزاء،ـ

سواءـكانـثوابًاـأوـعقابًا،ـوأخرـاهـتعاىـبإمكانـالبعث؛ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]الروم:ـ27[،ـوقولهـتعاى:ـ﴿ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ﴾ـإىـقـوله:ـ﴿ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉې ې ې ې ى﴾ـ]يس:ـ)8[.ـ
تعاى:ـ﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  فـقولهـ بوقـوعهـ وأخرـ

ې﴾ـ]يس:ـ)5[.ـ
وقالـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـ]الزمر:ـ68[،ـوهوـمنـرورياتـالدين.ـ
ـأوـبعدـحللـاأجزاءـوتفرقها؟ـوأنهـ ـالبعث،ـوهلـيكونـبعدـعدمـكّي، وأماـحقيقة
هلـتعادـنفسـاأجزاءـالتيـكانتـتؤلفـاجسدـأمـمثلها؟ـفهوـملـبحثـعميقـبنـ

أهلـالسنة.ـ
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ولكنهمـكَلهمـاتفقواـعىـجوازـإعادةـامعدوم،ـوأماـالفاسفةـــومنـاتبعهمـمنـ

الشيعةـوالقائلنـبوحدةـالوجودـــفقالوا:ـاـينعدمـيء،ـفاـيعادـبعدـعدٍمـيٌء.
ـتعاى:ـ﴿ىئ ىئ ىئ ی ی﴾ـ]التحريم:ـ7[،ـوقولهـ ـاجزاء،ـفثابتـيـقوله وأما

تعاى:ـ﴿ہ ھ ھ ھ﴾ـ]السجدة:ـ7)[.ـ
قال الطحاوي: )والَعْرِض(

ـاهـتعاى:ـ ـالكتبـوالصحائفـعىـأصحاها،ـقال أي:ـعرضـاأعالـعنـطريق
﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]الكهف:ـ48[،ـوقولهـتعاىـيـ

سورةـاحاقة:ـ﴿چ چ ڇ *ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ *ڎ ڎ ڈڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک * ک گ گ گ گ ڳ﴾ـ]احاقة:ـ5)-8)[.

قال الطحاوي: )واحساب وقراءة الكتاب(
ـالناسـبأعاهم،ـبأنـُيرىـكلـإنسانـماـعملهـمنـخرـأوـرـ احساب:ـهوـتقرير

ويقَررـبه،ـأي:ـيعرف.
قالـاهـتعاى:ـ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ * ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ﴾ـ]اإراء:ـ3)-4)[،ـوقولهـتعاى:ـ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ـ]غافر:ـ7)[.
*ڌ  * ڇ ڇ ڍ ڍ  وقـالـتعـاى:ـ﴿چ چ چ چ ڇ 
]اإنشقاق:ـ * گ ڳ﴾ـ * ک گ گ  * ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ڎ ڎ ڈ 

7-2)[.ـ
وقولهـتعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ﴾ـ]اأنبياء:ـ47[.ـ
والكتب:ـهيـالصحائفـالتيـيتُمـهاـعرُضـاأعال.
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قال الطحاوي: )والثواب والعقاب(

ـالتيـسبقـذكُرها،ـوترتبهاـعىـاأعالـإناـهوـ وماـمرتبانـعىـاأعالـواأمور
بإرادةـاهـتعاى،ـفاـيوجدـعاقُةـعّلّيةـازمةـبنـاأعالـوبنـالنتائجـيـاليومـاآخر؛ـ
ـاجزاءـ ـالصورة،ـوجعلـاأعاَلـمرتبًاـعليها ـالعامـعىـهذه ـالذيـخلق ـاهـتعاىـهو فإن
يـاحياةـاأخرى،ـوهذهـامناسباتـالواقعةـبنـاأعالـالتيـيعلمهاـالناسـيـالدنيا،ـ

ـإناـهيـمناسباتـجعلية،ـوليستـمناسباتـذاتية.ـ وبنـالثوابـوالعقابـيـاآخرة،
وهذاـهوـامقصودـبأنـاهـتعاىـيعذبـمنـيشاء،ـويثيبـمنـيشاء،ـوهوـامعنّيـ
بقولنـا:ـإنـعقابـاهـتعاىـللكفارـوالعصاةـعدٌلـمنه،ـوثوابهـللمؤمننـوالطائعنـ
فضٌلـمنه،ـفاـفِعَلـجُبـعىـاهـتعاى؛ـكاـيقولـامعتزلةـوالفاسفةـوالشيعةـوغرهمـ

منـسارـسرهم.ـ
وإناـالعذابـامقصودـوالنعيمـاللذانـماـيـاآخرة،ـاـماـزعمهـبعضـالناسـ
منـأنهـالتناسخ،ـواستندواـإىـاحديثـالذيـوردـفيه:ـأنـأرواحـالشهداءـيـحواصلـ

طيورـخر،ـقالـالنوويـيـ»رحه«ـعىـ»مسلم«:ـ
»قالـالقاي:ـوقدـتعلقـبحديثـناـهذاـــوشبههـــبعضـالـماحدةـالقائـلنـ
بالتناسخـوانتقالـاأرواحـوتنعيمهاـيـالصورـاحسانـامرّفهة،ـوتعذيـبهاـىـالصورـ
القبيحةـامسخرة،ـوزعمواـأنـهذاـهوـالثـوابـوالعقاب،ـوهذاـضاٌلـبّن،ـوإبطاٌلـ
لِـاـجاءتـبهـالرائـعـمنـاحرـوالنرـواجنةـوالنار،ـوهذاـقالـيـاحديث:ـ»حتىـ

يرجعهـاهـإىـجسدهـيومـيبعثهـيعني:ـيومـجيءـبجميعـاخلق«))(.
وقالـاإمامـالسيوطيـيـ»الديباجـعىـمسلم«:

»وقالـالقرطبيـيـ»رحـمسلم«:ـقدـتضمنـهذاـاحديثـتفسرـقولهـتعاى:ـ

))(ـ»رحـالنووي«ـعىـ»صحيحـمسلم«ـ)3):ـ33(.
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﴿ں ں ڻ ڻ﴾ـ]آلـعمران:ـ69)[ـوإنـمعنىـحياةـالشهيد:ـأنـأرواحهمـ
منـخصوصـالكرامةـماـليسـلغرهمـوذلكـبأنـجعلتـيـأجوافـطر؛ـكاـيـهذاـ
لتلكـاأرواح،ـ أوـيـحواصلـطرـخر؛ـكاـيـاحديثـاآخر؛ـصيانًةـ احديث،ـ
ومبالغًةـيـإكرامها؛ـاطاعهاـعىـماـيـاجنةـمنـامحاسنـوالنعم،ـكاـيطلعـالراكبـ
امظللـعليهـبالـهودجـالشفافـالذيـاـحجبـعاـوراءه،ـثمـيدركونـيـتلكـاحالـ
التيـيرحونـفيهاـمنـروائحـاجنةـوطيبهاـونعيمهاـورورهاـماـيليقـباأرواحـماـ
إىـأجسادهاـ اأرواحـ تلكـ أعيدتـ فإذاـ اللذاتـاجسانيةـ به،ـوأماـ وتنتعشـ ترتزقـ
استوفتـمنـالنعيمـميعـماـأعّدـاهـها،ـثمـإنـأرواحهمـــبعدـرحهاـيـاجنةـــترجعـ
أنوارهاـ لكثرةـ بالقناديل؛ـ عنهاـ منورةـعّرـ إىـمواضعـمكرمةـمرقةـ الطرـهمـ تلكـ
ـاحديث،ـ ـاآيةـوهذا ـبالشهداء؛ـكاـدلتـعليه ـالكراماتـكلهاـخصوصة وشدها،ـوهذه
وأماـحديثـمالكـالذيـقالـفيه:ـ»إناـنسمةامؤمنـطائرـيعلقـيـشجرـاجنة«،ـفامرادـ
بامؤمنـفيه:ـالشهيد،ـواحديثانـواحدـيـامعنى،ـوهوـمنـبابـملـامطَلقـعىـامقَيـد،ـ
وقدـدلـعىـصحةـهذاـقوُلهـيـاحديثـاآخر:ـ»إذاـماتـاإنسانـعرضـعليهـمقعدهـ
بالغداةـوالعيـمنـاجنةـوالنار،ـفيقال:ـهذاـمقعدكـحتىـيبعثكـاهـإليهـيومـالقيامة«،ـ
فامؤمنـغرـالشهيدـهوـالذيـيعرضـعليهـمقعدهـمنـاجنة،ـوهوـموضعهـمنـالقر،ـ
أوـالصور،ـأوـحيثـشاءـاه،ـغُرـسارحـيـاجنة،ـواـداخلـفيها،ـوإناـيدركـمنزلتهـ
فيها،ـبخافـالشهيد؛ـفإنهـيبارـذلكـويشاهده،ـوهوـفيها،ـعىـماـتقدم،ـوهذاـتلتئمـ

ـاهـ))(. اأحاديثـوتتفق«.
قال الطحاوي: )والراط(

ـاأحاديث،ـوهيـأمورـجائزة،ـأي:ـاـيرتبـعىـإثباهاـ كلـهذهـأمورـوردتـها

))(ـ»الديباجـعىـمسلم«ـ)4:ـ484(.
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ـفاأصلـ ـأحاديثـصحيحة ـقدـوردتـها ـدام ـفا ـامعروفة، ـتناقضـالقواعدـالرعية أمور

أنـنؤمنـها.
اأصلـيـهذهـامسائل:ـأنـاـنتكلمـعليهاـبتفصيل؛ـأهاـليستـمنـاأصولـ
ـالراطـسنناقشـ ـثارـعىـمسألة ـلِـا ـالرع،ـولكن ـأموٌرـوردـها ـللدين،ـولكنها الكبرة
ـالوجوه،ـبلـسنكتفيـببعضـذلك:ـ ـاأدلة،ـواـميَع ـامسألة،ـولكنـلنـنذكرـميَع هذه
والراط:ـعبارةـعنـجرـواصلـبنـأرضـامحرـواجنة،ـأوـعىـمتنـجهنم،ـ
يمُرـعليهـاخائقـكٌلـبحسبـأعالهـمنهمـكالرقـاخاطف،ـومنهمـكالريح،ـومنهمـ
كاجوادـامرع،ـومنهمـكاماي،ـومنهمـكالنملةـتدّب،ـمنـجازـالراطـدخلـإىـأطرافـ

اجنة،ـومنـمـجتزـالراطـذهبـإىـالنار.
لوـعرضناـعىـالعقلـهذاـامعنى،ـفليسـهذاـاأمرـمستحيًا،ـبلـيقبلهـالعقل،ـ
وإذاـوردـبهـالرُعـفاـداعَيـأنـنرّدهـأوـنـؤّوله،ـبخافـماـلوـُذكرـيـالرعـأنـاهـ
ُنثبتهـعىـظاهِرهـالعريـامحسوس،ـوكذاـيـكلـ ينزلـإىـالساءـالدنيا،ـفاـيليقـأنـ
ماـيستحيلـعقًاـيـحقـاه،ـبلـنلجأـإىـتأويله،ـفنقول:ـيأمُرـملكًاـفينـزل،ـأوـيتنزلـ

برمته،ـفيكونـاستجابةـالدعاءـيـالثلثـاأخرـمنـالليل.
لكنـإذاـوردتـأحاديثـتـتعلقـبالراطـأوـاميزان،ـفاـداعَيـلـتأويله؛ـحيثـ
يتمـكتابةـاأعالـيـالصحف،ـوتوزنـيـاميزان،ـوهذاـاأمرـغُرـمستحيلـعقًا،ـفإذاـ

وردـبهـالرع،ـفيجبـأنـنؤمنـبه.
سنستعرضـآراءـالفرقـاإساميةـيـهذاـاموضوع،ـونحاولـأنـنقترـعىـ
أمها،ـسنوضحـرأهمـالراجحـعندهم،ـثمـنشرـإىـأطراٍفـمنـاأدلةـالتيـثبتتـعىـ

الراط،ـثمـنقومـبإيرادـالُشبهـالتيـوردتـعىـالراط،ـوالردـعليها:
نبدأـيـبيانـمذاهبـالفرقـاإساميةـيـهذهـامسألة:ـ
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مذهب أهل السنة ي الراط: 

فأماـأهلـالسنةـفقدـأثبتواـأصلـالراط،ـواختلفواـيـكيفيته،ـفإثباُتـأصله؛ـكاـ
هوـمذكورـيـكامـامصنفـأعاه،ـومشهورـيـكتبـأهلـالسنة.

قالـالعامةـالبيجوريـيـ»حاشيتـه«ـعىـ»اجوهرة«ـبعدـأنـذكرـأنـالراطـ
ــلغةــ:ـالطريقـالواضح:ـ

»ورعًا:ـجسـرـمدودـعىـمتنـجهنم،ـيردهـاأولونـواآخرونـحتىـالكفار،ـ
ـالتيـُترمىـيـ ـالطائفَة ـأراد ـللحليمي؛ـحيثـذهبـإىـأهمـاـيمّرونـعليه،ـولعله خافًا
ـبغرـ ـالنبينـوالصديقن،ـومنـيدخلـاجنة جهنمـمنـاموقفـباـراط،ـوشملـماـُذكر
حساب،ـوكلهمـساكتونـإاـاأنبياءـفيقولون:ـاللهمـسلمـسلم،ـكاـيـ»الصحيح«.ـ
ـامشهور،ـونازعـ ـأدقـمنـالشعرة،ـوأحدـمنـالسيف،ـهو ـأنه ويـبعضـالروايات:
يـذلكـالعزـبنـعبدـالسامـوالشيخـالقرايـوغرماـكالبدرـوالزركي،ـقالوا:ـوعىـ
فرضـصحةـذلكـفهوـمموٌلـعىـغرـظاهره،ـبأنـيؤولـبأنهـكنايةـعنـشّدةـامشقة،ـ
وحينـئذـفاـينايـماـوردـمنـاأحاديثـالداّلـةـعىـقيامـامائكةـعىـجنبيه،ـوكونـ

الكاليبـفيه.
ـفأهلـالسعادةـ ـيمنىـويرى، ـأنهـعريض،ـوفيهـطريقان: ـالقراي:ـوالصحيح: زاد
ـُيسلكـهمـذاتـالشال،ـوفيهـطاقات،ـكُلـطاقةـ ـالشقاوة ُيسَلكـهمـذاتـاليمن،ـوأهل
منهاـتـنفذـإىـطبقةـمنـطبقاتـجهنم،ـوقالـبعضهم:ـإنهـيدّقـويتسعـبحسبـضيقـ
ـانتشارـنوره،ـفإنـنورـكلـإنسانـاـيتعّداهـ النورـوانتشاره،ـفعرُضـراطـكّلـأحدـبقدر
إىـغره،ـفاـيميـأحٌدـيـنورـأحد،ـومنـهناـكانـدقيقًاـيـحّقـقوم،ـوعريضًاـيـحقـ

آخرين«))(.

))(ـ»حاشيةـالبيجوري«ـعىـ»جوهرةـالتوحيد«ـص80).
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ـبقطعـالنظرـعنـإبقائهـعىـظاهره؛ـ ـأي: ـالكلمةـيـاجملة، ـ»واتفقتـعليه ثمـقال:
كاـهوـمذهبـأهلـالسنة،ـورفهـعنه؛ـكاـهوـمذهبـكثرـمنـامعتزلة،ـفإهمـذهبواـ
إىـأنـامرادـبه:ـطرقـاجنةـوطريقـالنار.ـوقيل:ـامرادـبه:ـاأدلةـالواضحة«.ـاهـ))(.

وهذاـالكامـعىـطولهـيبنـحاصلـاأقوالـيـمسألةـالراط.
مذهب امعتزلة ي الراط:ـ

ـإاـأحدـأئمتهمـامشهودـ ـالقيامــ ـــحَق ـبيانـحاصلـمذهبـامعتزلةـفاـيقومـبه وأما
ـقالـيـ»رحـاأصولـاخمسة«:ـ ـفقد ـاجبار، ـالقايـعبد ـأوىـبذلكـمن هم،ـواـأحَد
»ومنـملةـماـجبـاإقرارـبهـواعتقاُده:ـالراط،ـوهو:ـطريقـبنـاجنةـوالنارـ
يتسعـعىـأهلـاجنة،ـويضيقـعىـأهلـالنارـإذاـرامواـامرورـعليه،ـوقدـدّلـعليهـالقرآن،ـ
قالـاهـتعاى:ـ﴿ٹ ٹ ٹ * ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ـ]الفاحة:ـ6-7[،ـفلسنـاـ
نقولـفيهـماـيقولهـاحشـوية:ـمنـأنـذلكـأدقـمنـالشعر،ـوأحـّدـمنـالسيف)2(،ـوأنـ
ـُيمكنهـذلكـ ـفهوـمنـأهلـاجنة،ـومنـم ـفمنـاجتازه ـبه، امكّلفنـيكَلفونـاجتياَزهـوامرور
ـامؤمنـوتكليُفهـ ـإياُم ـتكليف،ـحتىـيصّح ـليستـبدار ـفإنـتلكـالدار ـالنار، فهوـمنـأهل
امروَرـعىـماـهذاـسبيلهـيـالّدقةـواحّدة،ـوأيضًا:ـفقدـذكرنا:ـأنـالراطـهوـالطريق،ـ

ـبسبيل،ـففسدـكاُمهمـفيه.ـ ـالطريق ـليسـمن وماـوصفوه
ـالدالةـ ـاأدلة ـإناـهو: ـالراط ـأن وقدـحكىـيـ»الكتاب«ـعنـكثرـمنـمشاينا:
عىـهذهـالطاعاتـالتيـمنـتـمسكـهاـنجا،ـوأفىـهاـإىـاجنة،ـواأدلةـالدالةـعىـ

الـمعايـالتيـمنـركبـهاـهلك،ـواستحقـمنـاهـتعاىـالنار.ـ

))(ـ»حاشيةـالبيجوري«ـعىـ»جوهرةـالتوحيد«ـص80).
)2(ـيشرـإىـبعضـالرواياتـالواردةـيـذلك،ـفقدـكانـامعتزلةـيسمونـأهلـالسنةـباحشوية.ـوكونـ

الراطـأحدـوأدق،ـمسألةـخافيةـبنـأهلـالسنةـكاـتقدمـقريبًا.
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وذلكـماـاـوجهـله؛ـأنـفيهـماًـلكامـاهـتعاىـعىـماـليسـيقتضيهـظاهره،ـ
ـالواجبـ ـفذلكـهو ــ ـأمكنـملهـعىـحقيقته ـاهـتعاىـــمها ـالقولـيـأنـكام وقدـكررنا

دونـأنـيرفـعنهـإىـامجاز.
وعىـأناـاـنعرفـمنـاأصحابـمنـذكرـذلكـإاـشيـئًاـُحكىـعنـعباد:ـأنـ
الراطـإناـهو:ـاأدلةـالدالةـعىـوجوبـهذهـالواجباتـوالتمسكـها،ـوقبحـهذهـ
امقبحاتـوااجتنابـمنها،ـوالفائدةـــيـأنـجعلـاهـتعاىـإىـدارـاجنةـطريقًاـحالـ
ماـذكرناـــهو:ـلكيـيتعّجلـبهـللمؤمنـمّرة،ـوللكافرـغّمـًا،ـوليضمنهـاللطفـعىـماـ

سبقـيـنظائره.ـ
ـفنقترـمنهاـعىـ ـاموضع، ـأكرـمنـأنـحتملهـهذا ـاإعادة ـالقيامةـوكيفية وأحوال
ـإنـسائلهـاـييب،ـوهوـقريبـ ـبثوابه، ـامقدار،ـونسألـاهـالسامةـعنـعذابه،ـوالفوز هذا

ميب.ـاهـ))(.
فهذاـهوـقولـامعتزلةـمنـالراطـكاـيوضحهـأحُدـأكرـعلائهم،ـوتراهـيستنكرـ
عىـمنـأّولـالراطـبأنهـاأدلة،ـفتحصلـمنـهذا:ـأنـمهورـامعتزلةـعىـإثباتـالراط،ـ

اـعىـنفيه؛ـكاـيظنهـبعضـالقارين.
ومعلومـأنـعّبادًاـصارـجهميًا،ـومـيستمرـعىـمذهبـامعتزلة،ـفرباـقالـذلكـ

وهوـجهمي.ـ
مذهب اإباضية ي الراط:ـ

ـأنـ ـبعد ـالعقول«ـفقالــ ـالسامُيـكاـيـ»مشارقـأنوار وقدـحكىـمذهبـاإباضية
:ـ»وهذاـكلهـمـمكن،ـوليستـامسألةـ ـاأشاعرةـيـإثباتـالراطـوأنهـجرــ ذكرـقول

))(ـ»رحـاأصولـاخمسة«ـص737.
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منـبابـالدين،ـفقدـذهبـإىـمثلـماـذهبواـإليهـبعضـأصحابنا،ـمنهمـالشيخـهودـبنـ
مكمـالقاسمـالرادي،ـوالشيخـإساعيلـيـ»القناطر«،ـوقطبـاأئمةـيـ»اهيميان«،ـ

و»جامعـالشمل«،ـومعَولـاستدالـالقائلنـباجريةـقولهـتعاى:ـ﴿ۓ ڭ 
* حبخب مب  تعاى:ـ﴿ حئ مئ ىئ يئ  وقـولهـ ]يس:ـ66[،ـ ڭ ڭ﴾ـ
ىب﴾ـ]الصافات:ـ23-24[... ثمـقالـ...ـوالذيـيظهرـيـإبقاُءـاأحاديثـعىـأصلهاـ
منـغرـتعُرٍضـلرِدهاـعىـراوها،ـوتفويُضـأمرهـإىـاه،ـفمنـصّدقهاـــمنـغرـقطٍعـ
بكفِرـمنـخالفهـفيهاـــفقدـأحسنـظنَهـبالراوي،ـواـبأسـعليهـإنـشاءـاه«.ـاهـ))(.ـ

واحاصلـــواهـأعلمــ:ـأنـاجمهورـمنـاإباضيةـعىـنفيـالراطـبااعتادـ
ـليستـمنـاأصولـ ـاجميع ـبه،ـوامسألةـعند ـقالوا ـبعضـأئمتهم ـالسامي،ـوأّن عىـكام

القطعية،ـعىـكلـاأحوال.
مذهب الشيعة اإثني عرية ي الراط:ـ

قالـالشيخـالطويـامتوىـيـسنةـ460هــيـكتابهـ»ااقتصادـيـااعتقاد«:ـ
»وأماـالراطـفقالـقوم:ـإنهـطريقـأهلـاجنةـوالنار،ـوإنهـيتسعـأهلـاجنة،ـ
آخرون:ـ وقالـ سلوكه،ـ عليهمـ ويشقـ النار،ـ أهلـ عىـ ويضيقـ سلوكه،ـ همـ ويتسهلـ
امرادـبه:ـاحججـواأدلةـامفرقةـبنـأهلـاجنةـوالنارـامميزةـبينهم«.ـاهـ)2(،ـومـيوضحـ

ـامختار،ـولكنـظاهرـكامهـهوـوجوُدـخافـبينهم. ـالشيعة بالتحديدـقول
ولكنـقـدـنصـالعامةـجعفرـالسـبحايـعىـمذهبهمـفـيهـيـكـتابهـامسمىـ

بـ»اإهيات«،ـوذلكـبعدماـذكرـبعَضـالكامـعنـمفهومـالراطـمطلقًا:ـ
»ويـضوءـهذاـيتبنـأنـهـسبحانهـيـهذهـالنشأةـالدنيويةـراطن:ـأحدما:ـ

))(ـ»مشارقـأنوارـالعقول«ـ)2:ـ29)(.
)2(ـ»ااقتصادـيـااعتقاد«ـص222.
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تكوينيـيـسلوكهـكالـاموجودـوبقاؤه،ـواآخر:ـتريعيـيتصـباإنسانـفيهـفوزهـ
وسعادته.ـنعم،ـويستظهرـمنـالذكرـاحكيمـــويدُلـعليهـريحـالرواياِتـــوجودـ
راطـآخرـيـالنشأةـاأخرويةـيسُلكهـكُلـمؤمنـوكافر...«إلخ))(،ـوهذاـتريحـمنهـ

بأنـاحّقـوجودـالراط.
وقالـنصرـالطويـيـ»جريدـااعتقاد«ـمعـ»رحـاحي«:ـ

»وسائـرـالسمعياتـمنـاميزانـوالراطـواحسابـوتطايرـالكتبـمكنة،ـدّلـ
السمعـعىـثبوها،ـفيجبـالتصديقـها«.ـاهـ)2(.

وأيدهـجالـالدينـاحيـعىـذلكـيـ»رحه«ـمعـزيادةـبيانـاخافـيـصورتهـ
كاـسبق.

إذن ماهر الناس من الفرق امعترة عى إثبات الراط.
ـالفرقـ ـأنـماهر ـالكتبـامعتمدةـللفرقـاإساميةــ ـالنقولـمن ـعنـطريق رأيناــ
اإساميةـتثبتـالراط،ـبمعنى:ـأنهـجرـمدودـيمرـعليهـامؤمنون،ـوبالنسبةـللكافرين،ـ
ـبلـُيرَمونـمنـاموقفـإىـجهنمـ ـالكافرونـعىـالراطـمطلقًا، قالـبعضـالعلاء:ـاـيمر

مبارة.
أماـأصلـالراط،ـفقدـأثـبتهـماهرـالفرقـاإسامية،ـوهوـامعتَمدـعندهم،ـ
وامعتمدـعندـاأشاعرةـهوـوجودـالراط،ـوامخَتَلفـفيهـعندهمـبالنسبةـإىـشكله:ـ
ـاماتريدية. هلـهوـحاّد،ـضيقـأمـواسع؟ـهلـهوـطريقـواحدـأمـطريقان؟ـوكذلكـالسادة
ـاجبارـيـكتابهـ»رحـاأصولـ ـالقايـعبد أماـبالنسبةـللمعتزلة،ـفقدـرأيناـكام
اخمسة«ـقال:ـاـأعلمـشيخًاـمنـمشايخـامعتزلةـنّصـعىـأنهـاـراط،ـبلـهذاـالقولـ

))(ـ»اإهيات«ـ)2:ـ766(.
)2(ـ»جريدـااعتقاد«ـمعـ»رحـاحي«ص338.
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منقولـعنـعباد،ـوهذاـانتقلـمنـامعتزلةـإىـاجهميةـوأثناءـكونهـيـاجهميةـّرحـهذاـ

القول.
وبالنسبةـللشيعة،ـفقدـنقلناـعنـنصرـالدينـالطويـمنـكتابهـ»التجريد«ـوشارحهـ
ـأيضًاـعنـالطويـصاحبـ ـالكتبـامعتمدةـعندهم،ـونقلنا ـالدينـاحي،ـوهوـمن جال
كتابـ»ااقتصادـيـااعتقاد«ـأنهـينقلـعنـالشيعةـقولن:ـبعضهمـيقول:ـإنـامرادـمنـ
ـالسبحايـ ـإنهـجر،ـونقلناـعنـجعفر ـالثاي: ـاجنة،ـوالقول ـإى ـاموصلة الراطـاأدلة
ـالراط،ـوأنـ ـينصـراحةـعىـوجود ـالزمانــ ـامعتمدينـيـهذا ــوهوـمنـمشايهم
النصوصـتدلـبظواهرهاـعىـهذا،ـوأهاـغرـقابلةـللتأويلـإىـمعنىـآخر؛ـلتضافرهاـ

عىـهذاـامعنىـالذيـهوـاجر.
ونقلناـأيضًاـكامًاـللسالـميـمنـكتابهـ»مشارقـالعقول«ـمنـكـتبـاإباضيةـ

امعتمدة،ـينصـفيهـعىـوجودـخافـبنـاإباضيةـيـوجودـالراط.
حاصلـماـتوصلناـإليهـبعدـكلـهذهـالنقول:ـأنـالراطـبمفهومـاجر،ـبغضـ
النظرـعنـصورتهـوهيئـته:ـأهوـضيقـأمـواسع؟ـهذاـاأمرـملـاتفاقـبنـسائرـالفرقـ
اإساميةـاتباعـابنـتيمية،ـومنـمـيُقلـبهـمـيُقلـباستحالته،ـوتوّقفـفقطـيـأنـهذهـ

النصوصـثابتة،ـأمـغرـثابتة.ـ
ـالكامـالذيـخّصناه. ـالذيـنفىـكونـالراطـجرًا،ـهوـاأقل؛ـبعدـهذا وتبنـأَن
سنكملـموضوعـالراط،ـوسنـقترـعىـذكرـبعضـاأدلةـالتيـاستـدلـهاـ
العلاءـمنـالقرآنـوالسنة،ـولنـنناقشهاـبتفصيل،ـثمـسنناقشـأدلةـمنـأنكرـالراط،ـ

وسنرعـيـذكرـبعضـاأدلةـعىـإثباتـالراط.
اـيوجدـنّصـصـريحـجدًاـيـالقرآنـيدلـعىـإثباتـالراط،ـولكنـتوجدـ

إشاراتـحتملـالراطـوغره،ـوهيـألفاظـمَملةـحددهاـالسنة:
عبدـ القايـ هاـ احتجـ 6[ـ ]الفاحة:ـ ٹ﴾ـ ٹ  ﴿ٹ  تعاى:ـ قولهـ *ـ
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اجبارـيـكتابهـ»امغني«ـعىـإثباتـالراط،ـواحتجاجهـهذاـليسـقويًا،ـفهوـبعيدـعنـ

أنـيرادـبالراطـهناـمعنىـاجر.
*ـقولهـتعاىـيـسورةـامؤمنون:ـ﴿جئ حئ مئ ىئ يئ * حب خب مب 

ىب يب جت حت خت﴾ـ]امؤمنون:ـ74-73[.
قدـُيفهمـمنها:ـأهمـناكبونـعنـالراطـامنصوبـعىـمتنـجهنم،ـفهمـناكبون،ـ
ـانحرفـ ـفإذا ـاهـإىـطريقـاحق، ـالتيـنصبها ـاأدلة ـُيفهمـمنها: أي:ـمنحرفونـعنه.ـوقد
ـاآيةـ ـاآية،ـلكنـدالةـهذه ـيكونـقدـوافقـمفهوم ـبأيـمفهومــ ـالراطــ اإنساُنـعن

عىـالراطـــبمعنىـاجرـــليستـقوية،ـمعـاحتالـذلك.
ـيس:ـ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  *ـقولهـيـسورة
* ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ہ ہ ھ 
ۅ﴾ـ ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   *
ـالسابقةـعىـالراط؛ـ ـاآية ـاآيةـعىـالراطـأقوىـمنـدالة ]يس:ـ65-67[ـدالةـهذه
أنـاهـيتحدثـهناـعنـحالـالكافرينـيومـالقيامة:ـ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ﴾،ـأماـ

يـاآيةـالسابقةـفهوـيتحّدثـبشكلـعام،ـلذلكـاحتملتـامعنَين.
بعضـالعلاءـقالواـعنـمعنىـ﴿ۓ ڭ﴾:ـإهمـتعجلواـيـالدنياـعىـ
انتهازـالطريقـ)طريقـالضالة(ـفأنىـيبرونـطريقـاهداية،ـوأنىـيبرونـاجنةـيـ

اآخرة.ـ
هذهـاآيةـــواهـأعلمـــدالتهاـعىـالراطـأقوىـمنـدالةـاآيةـالسابقة.

مريم:ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  قولهـيـسـورةـ *ـ
*ڎ ڈ ڈ ژ ژ  * چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڃ چ 
ڑ ڑ ک * ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ * ڱ ڱ ڱ ں ں 



1138 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرح الكبر
ڻ ڻ ڻ﴾ـ]مريم:ـ68-72[ـدالتهاـقويةـجدًاـبانضامـالقرائنـعىـالراط،ـ
وذلكـلِـاـوردـيـتفسرـهذهـاآية،ـفقدـوردـيـ»الصحاح«ـأنـمعناها:ـ»يومـمّرونـ

عىـالراط«))(.ـ
ـباأحاديثـ ـباعتضادها ـالدالةـعىـالراط،ـولكن ـليستـرحةـي ـاآية هذه
الواردةـيـتفسرهاـتكونـدالتهاـعىـوجودـالراطـقوية،ـواـيلزمـإثباتـالراطـ

أنـيردـنٌصـريحـمنـالقرآن.
قالـالعامةـأبوـالسعودـيـ»تفسره«:ـ

»أي:ـواصُلهاـوحاٌرـدوَها،ـيمرـهاـامؤمنون،ـوهيـخامدة،ـوتنهارـبغرهم،ـ
وعنـجابر:ـأنهـملسو هيلع هللا ىلصـسئلـعنهـفقال:ـ»إذاـدخلـأهلـاجنِةـاجنَةـقالـبعضهمـلبعض:ـ
أليسـقدـوعَدناـرُبناـأنـنردـالنار؟ـفيقالـهم:ـقدـوردُموهاـوهيـخامدة«،ـوأماـقولهـ
تعاى:ـ﴿ى ى ائ﴾ـ]اأنبياء:ـ)0)[،ـفامرادـبه:ـاإبعادـعنـعذاها.ـوقيل:ـ

ورودها:ـاجوازـعىـالراطـاممدودـعليها«.ـاهـ)2(.
وقالـالواحديـيـ»الوسيط«:

»قالـابنـزيد:ـورودـامسلمنـالنار:ـالعبورـعىـاجر،ـوورودـالكافرين:ـأنـ
يدخلوها«.ـاهـ)3(.ـ

))(ـأخرجـمسلمـيـ»صحيحه«،ـكتابـفضائلـالصحابةـريـاهـعنهم،ـبابـمنـفضائلـأصحابـ
الشجرةـأهلـبيعةـالرضوانـريـاهـعنهم،ـ)2496(ـمنـحديثـأمـمبرـريـاهـعنهاـأهاـ
سمعتـرسـولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـعندـحفصةـريـاهـعنهاـيقول:ـ»اـيدخلـالنار،ـإنـشاءـاه،ـمنـ
ـاه،ـفانتهرها،ـفقالتـحفصة:ـ ـالذينـبايعواـحتها«ـقالت:ـبى،ـياـرسول أصحابـالشجرةـأحد،

ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـقدـقالـاهـعزـوجل:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ں    ﴿ک ک گ  گ﴾ـ]مريم:ـ)7[ـفقال
ں   ڻ    ڻ  ڻ﴾ـ]مريم:ـ72[.

)2(ـ»تفسرـأيـالسعود«ـ)5:ـ276(.
)3(ـ»الوسيط«ـ)3:ـ92)(.
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اأدلة من احديث عى الراط: 
الناسـقالوا:ـياـرسولـاه،ـ أواً:ـماـرواهـاإمامـالبخاري:ـعنـأيـهريرة:ـأنـ
هلـنرىـربناـيومـالقيامة؟ـفقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»هلـتضاّرونـيـالقمرـليلةـالبدر؟«ـ
ياـرسولـاه،ـقال:ـفهلـتضاّرونـيـالشمسـليسـدوهاـسحاب؟«ـقالوا:ـ قالوا:ـاـ
اـياـرسولـاه،ـقال:ـ»فإنكمـترونهـكذلك!ـجمعـاهـالناَسـيوَمـالقيامةـفيقول:ـمنـ
كانـيعبدـشيئًاـفليتبْعه،ـفيتبعـمنـكانـيعبدـالشمَسـالشمَس،ـويتبعـمنـكانـيعبدـالقمَرـ
ـأوـ ـاأمةـفيهاـشافعوها«ــ ـالطواغيَت،ـوتبقىـهذه ـالطواغيَت ـيعبد القمَر،ـويتبعـمنـكان
»منافقوها«ـشكـإبراهيمـــفيأتيهمـاه،ـفيقول:ـأناـربكم،ـفيقولون:ـهذاـمكاننا،ـحتىـ
ـأناـربكم،ـ ـفيقول: ـالتيـيعرفون، ـاهـيـصورته ـفيأتيهم يأتيناـربنا،ـفإذاـجاءناـربناـعرفناه،
فيقولون:ـأنتـربنا،ـفيتبعونه،ـوُيَربـالراطـبنـظهريـجهنم،ـفأكونـأناـوأمتيـ
أولـمنـجيزها،ـواـيتكلمـيومئذـإاـالرسُل،ـودعوىـالرسلـيومئذ:ـاللهمـسِلْمـسِلْم!ـ
ـاه،ـ ـنعمـياـرسول ـالسعدان؟«ـقالوا: ـالسعدان،ـهلـرأيُتم ويـجهنَمـكاليُبـمثلـشوك
قال:ـ»فإهاـمثلـشوكـالسعدان،ـغرـأنهـاـيعلمـماـقدُرـعظمهاـإاـاه،ـخطفـالناسـ
بأعاهم،ـفمنهمـامؤمنـيبقىـبعمله،ـــأوـ»اموبقـبعمله«ـأوـ»اموثقـبعمله«ـــ»ومنهمـ
ـبنـالعباد،ـ ـاهـمنـالقضاء ـفرغ ـيتجى،ـحتىـإذا ـــ»ثم ـنحوه ـأو ـأوـ»امجازى«، ــ امخردل«
ـالنارـمنـكانـاـ ـأنـُيرجواـمن ـامائكة ـأمر ـالنار، ـأهل ـأرادـمن ـأنـيرجـبرمتهـمن وأراد
ـبأثرـ ـفيعرفوهمـيـالنار ـإاـاه، ـأنـاـإله ـيرمه،ـمنـيشهد ـاهـأن ـأراد يركـباهـشيئًاـمن
السجود،ـتأكلـالناُرـابَنـآدمـإاـأثرـالسجود،ـحّرمـاهـعىـالنارـأنـتأكلـأثرـالسجود،ـ
فيخرجونـمنـالنارـقدـامُتحشوا،ـفيصُبـعليهمـماءـاحياة،ـفينبتونـحتهـكاـتنبتـاحبةـ
ـالنار،ـ ـبوجههـعى ـبنـالعباد،ـويبقىـرجٌلـُمقبٌل ـالقضاء ـاهـمن ـالسيل،ـثمـيفرغ يـميل
ـقَشَبنيـ ـقد ـفإنه ـاِرْفـوجهيـعنـالنار؛ ـأْيـرّب ـفيقول: ـاجنَة، ـأهلـالنارـدخواً ـآخر هو
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رحها،ـوأحرقنيـُذكاؤها،ـفيدعوـاهـباـشاءـأنـيدعوه،ـثمـيقولـاه:ـهلـعسيَتـإنـ
ُأعطيَتـذلكـأنـتسأَلنيـغَره؟ـفيقول:ـاـوعزتك،ـاـأسألكـغره،ـويعطيـرَبهـمنـ
عهوٍدـومواثيَقـماـشاء،ـفيرفـاهـوجههـعنـالنار،ـفإذاـأقبلـعىـاجنةـورآها،ـسكتـ
ماـشاءـاهـأنـيسكت،ـثمـيقول:ـأْيـرّب،ـقِدمنيـإىـبابـاجنة،ـفيقولـاهـله:ـألسَتـ
ـابنـآدمـــ ـيا ـأعطيَتـعهوَدكـومواثيقكـأنـاـتسأَلنيـغرـالذيـُأعطيتـأبدًا،ـويلكــ قد
ماـأغدرك،ـفيقول:ـأيـرّب،ـويدعوـاهَـحتىـيقول:ـهلـعسيتـإنـُأعطيتـذلكـأنـ
تسألـغره؟ـفيقول:ـاـوعزتك،ـاـأسألكـغره،ـوُيعطيـماـشاءـمنـعهوٍدـومواثيَق،ـ
فيقّدمهـإىـبابـاجنة،ـفإذاـقامـإىـبابـاجنة،ـانفهقتـلهـاجنُة،ـفرأىـماـفيهاـمنـاحرةـ
ـفيقولـاه:ـ ـأدخلنيـاجنَة، ـأيـرّب، ـيقول: ـثم ـاهـأنـيسكت، ـفيسكتـماـشاء والرور،
ـابنـ ـيا ـفيقول:ـويلكــ ـُأعطيت، ـأعطيَتـعهوَدكـومواثيَقكـأنـاـتسألـغَرـما ـقد ألسَت
ـفاـيزالـيدعوـحتىـيضحكـ ـأشقىـخلِقك، ـأيـرّب،ـاـأكونّن ـفيقول: ـأغدرك، ـــما آدم
اهـمنه،ـفإذاـضحكـمنهـقالـله:ـادخلـاجنَة،ـفإذاـدخلهاـقالـاهـله:ـَتـمنَْه،ـفسألـرَبهـ
ومنى،ـحتىـإنـاهـليذّكره،ـيقول:ـكذاـوكذا،ـحتىـانقطعتـبهـاأماُي،ـقالـاه:ـذلكـ

لكـومثلهـمعه«.ـ
ـأيـهريرةـاـيردـعليهـمنـحديثهـشيئًاـ ـاخدريـمع ـبنـيزيد:ـوأبوـسعيد قالـعطاء
ـقالـأبوـسعيدـ ـمعه« ـ»ذلكـلكـومثله ـأنـاهـتباركـوتعاىـقال: حتىـإذاـحدثـأبوـهريرة:
ـإاـقوَله:ـ»ذلكـلكـ ـأبوـهريرة:ـماـحفظُت ـأباـهريرة!ـقال ـيا ـأمثالهـمعه اخدري:ـوعرة
ومثلهـمعه،ـقالـأبوـسعيدـاخدري:ـأشهُدـأيـحفظُتـمنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقوَله:ـ»ذلكـ

لكـوعرةـأمثاله«،ـقالـأبوـهريرة:ـفذلكـالرجلـآخُرـأهلـاجنةـدخواًـاجنَة))).

)))ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـالرقاق،ـبابـالراطـجرـجهنم،ـ)6573ـو6574(.ـوكتابـ

التوحيد،ـبابـقولـاهـتعاى:ـ﴿پ ڀ  ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ـ]القيامة:ـ22-23[،ـ)7437ـو7438).
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ـالنسائيـيـ ـالراط.ـورواه ـبعضـااختاف،ـاـمنـجهة ـبلفظـفيه ـاحاكم ورواه

»السننـالكرى«،ـويـالرمذيـعنـأيـهريرة،ـواإمامـأمدـيـ»مسنده«))).
ـأيـهريرةـ ـالبخاريـعن ـاإمام ـإثباتـالراطـماـرواه ومنـاأحاديثـالداّلةـعى
جهنم،ـ ظهريـ بنـ الراطـ »ويربـ وفيه:ـ الشفاعة،ـ حديثـ الطويلـ احديثـ يـ
فأكونـأناـوأمتيـأولـمنـجيزها،ـواـيتكلمـيومئٍذـإاـالرسل،ـودعوىـالرسلـيومئٍذ:ـ

اللهمـسلمـسلم«)2).
ـمثلـأنـاهـيتصّورـبصورة...ـ ـاحديثـفيهـأمورـاـُتعَقل، ـإنـهذا بعضـالناسـقال:
إلخ.ـنقولـبصورةـُمَملة:ـإذاـثبتـهذاـاحديث،ـفإنهـيمكُنـتأويلـهذهـالكلاتـعىـ
َمَمٍلـسليم،ـفإذاـأمكنـتأويُلهاـفكيفـيمكنـرُدـاحديثـملة؟ـولوـسّلمناـمعهـأنـهذهـ
الكلمـاتـاـيمكنـتأويُلهاـفكيفـلناـأنـنرّدهـكامًاـمجردـوجودـكلاتـمعّينةـفيهـ
مردودة،ـخاصًةـأنهـوردـمنـطرقـأخرىـوردـفيهاـذكـُرـالصـراط،ـوليسـفيهاـتلكـ

الكلات.
ثانيًا:ـجاءـيـ»صحيحـمسلم«:ـعنـأيـعاصمـقال:ـحدثنيـيزيدـالفقر،ـقال:ـ
ـأنـنحّج،ـ ـنريد ـمنـذويـعدد ـفخرجناـيـعصابة ـمنـرأيـاخوارج، كنتـقدـشغفنيـرأٌي

)))ـأخرجهـأمد،ـ)7)77(،ـ)3):ـ43)(.ـو)7927(،ـ)3):ـ303). )0906)(،ـ)6):ـ526). 

ـتعاى:ـ﴿پ ڀ  ڀ * ڀ   ٺ ٺ﴾،ـ)573))). والنسائي،ـكتابـالتفسر،ـقوله ـ
والرمذي،ـأبوابـصفةـاجنة،ـبابـماـجاءـيـصفةـأهلـاجنة،ـ)2537(.ـوبابـماـجاءـيـسوقـ ـ
ـالنار،ـ)2557). ـأهلـاجنةـوأهل اجنة،ـ)2549(.ـوبابـمنه،ـ)2554(.ـوبابـماـجاءـيـخلود
واحاكم،ـكتابـمعرفةـالصحابةـريـاهـعنهم،ـذكرـمناقبـعكاشةـبنـمصنـبنـقيسـبنـمرةـ ـ
ابنـكثرـأبوـمصنـشهدـبدرًاـوأحدًاـواخندقـوامشاهدـكلهاـمعـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـ)0)50). 

وقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـمسلمـومـيرجاه.
ـاهـتعاى:ـ﴿پ ڀ  ڀ * ڀ   ٺ ٺ﴾،ـ)7437ـو7438). )2)ـكتابـالتوحيد،ـبابـقول
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ـإىـساريةـعنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـقال:ـفإذاـهوـقدـ ـاهـحدثـالقوَمـجالٌس ـبنـعبد فإذاـجابر
ذكرـاجهنميـن،ـفقلُتـله:ـياـصاحبـرسولـاه،ـماـهذاـالذيـحدثون،ـواهـيقول:ـ

﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾ـ]آلـعمران:ـ92)[،ـو﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې﴾ـ]احج:ـ22[؟ـفقال:ـأتقرأـالقرآن؟ـقلت:ـنعم.ـقال:ـفهلـسمعَتـ
بمقامـممدـعليهـالسامـيعنيـالذيـيبعثهـاهـفيه؟ـقلت:ـنعم.ـقال:ـفإنهـمقامـممدـملسو هيلع هللا ىلصـ

امحمودـالذيـُيرجـاهـبهـمنـُيرج.
ثمـقال:ـقال:ـثمـنعَتـوضَعـالراطـومّرـالناسـعليهـقال:ـوأخافـأنـاـأكونـ
أحفظـذاكـقال:ـغرـأنهـقدـزعمـأنـقومًاـيرجونـمنـالنارـبعدـأنـيكونواـفيها،ـقال:ـ
يعنيـفيخرجونـكأهمـعيدانـالساسم،ـقال:ـفيدخلونـهرًاـمنـأهارـاجنة،ـفيغتسلونـفيه،ـ
ـالشيخـيكذبـعىـرسولـاهـ ـأترون ـفرجعناـقلنا:ـوحكم، ـالقراطيس، فيخرجونـكأهم

ملسو هيلع هللا ىلص؟ـفرجعنا،ـفاـــواهـــماـخرجـمناـغرـرجلـواحد.ـأوـكاـقالـأبوـنعيم))). 
يقصدـالصحايـأنـامقامـامحمودـهوـالشفاعة،ـومستلزماُتـالشفاعةـأنـيرجـ
فكأنـ الرجل،ـ ذلكـ الذيـيالفهـ امضمونـهوـ فيها،ـوهذاـ بعضـمنـدخلـ النارـ منـ
الصحايـقالـله:ـمـيثبتـيـهذهـاآيةـأنهـيرجـِمنـالنارـَمنـدخلـفيها،ـإاـأنهـثبتـيـ

ـالقرآن،ـفيجبـأنـنقولـها. ـالتيـتفّر السنة،ـوالسنةـهي
وهذاـالكامـيقعـيـالراط،ـفلوـقلنا:ـإنهـاـيثبتـعليهـنٌصـريحـيـالقرآن،ـ

بلـإشاراتـفقط،ـوثبَتـراحةـيـالسنة،ـفهذاـكاٍفـلوجوبـأنـنقولـبه.
إذنـكانـمنـضمنـماـحدثهمـبهـوضُعـالراطـعىـمتنـجهنم،ـوذكرـأنهـقالـ
كامًاـكثرًا،ـولكنـالراويـاقترـعىـاموضعـالذيـهوـملـاإشكالـعنده،ـوأوردـ

ـبابـأدنىـأهلـاجنةـمنزلةـفيها،ـ))9)). )))ـكتابـاإيان،
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الباقيـعَرضًا،ـوهذاـكٌلهـُيفَهمـمنه:ـأّنـالراطـمنـضمنـماـكانـالصحابةـيتكّلمونـ

ـبعضهم. ـيزعم ـليسـأمرًاـمبتدعًاـكا عنه،ـفهو
ثالثًا:ـويـ»صحيحـمسلم«:ـعنـأيـهريرةـوأيـمالك:ـعنـربعي:ـعنـحذيفةـ
قاا:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»جمعـاهـتباركـوتعاىـالناس،ـفيقومـامؤمنون،ـحتىـتزلفـ
همـاجنة،ـفيأتونـآدم،ـفيقولون:ـياـأبانا،ـاستفتحـلناـاجنَة،ـفيقول:ـوهلـأخرجكمـمنـ
اجنةـإاـخطيئةـأبيكمـآدم؟ـلستـبصاحبـذلك،ـاذهبواـإىـابنيـإبراهيمـخليلـاه،ـ
قال:ـفيقولـإبراهيم:ـلستـبصاحبـذلك،ـإناـكنتـخليًاـمنـوراءـوراء،ـاعمدواـإىـ
موسىـملسو هيلع هللا ىلصـالذيـكلمهـاهـتكليًا،ـفيأتونـموسىـملسو هيلع هللا ىلص،ـفيقول:ـلستـبصاحبـذلك،ـ
اذهبواـإىـعيسىـكلمةـاهـوروحه،ـفيقولـعيسىـملسو هيلع هللا ىلص:ـلستـبصاحبـذلك،ـفيأتونـ
ممدًاـملسو هيلع هللا ىلص،ـفيقومـفيؤذنـله،ـوُترَسلـاأمانةـوالرحم،ـفتقومانـجنبتيـالراطـيمينًاـ
وشااً،ـفيمرـأولكمـكالرق«،ـقال:ـقلت:ـبأيـأنتـوأميـأيـيءـكمّرـالرق؟ـقال:ـ
»أمـترواـإىـالرقـكيفـيمرـويرجعـيـطرفةـعن؟ـثمـكمرـالريح،ـثمـكمرـالطرـوشدـ
يقول:ـربـسلمـسلم،ـحتىـ الراطـ قائمـعىـ ونبيكمـ أعاهم،ـ الرجال،ـجريـهمـ
تعجزـأعالـالعباد،ـحتىـجيءـالرجلـفاـيستطيعـالسرـإاـزحفًا«،ـقال:ـ»ويـحافتيـ
ناج،ـومكدوسـيـ فمخدوشـ به،ـ ُأمرتـ منـ بأخِذـ مأمورٌةـ معَلقٌةـ الراطـكاليُبـ

ـبيده،ـإنـقعرـجهنمـلسبعونـخريفًا))). النار«،ـوالذيـنفسـأيـهريرة
هذاـحديثـالشفاعة،ـوهوـنفسهـالذيـُرويـيـالبخاري،ـوليسـيـهذهـالطريقـ
الناس،ـولكنـفيهاـذكرـالراط،ـ التيـاعرضـعليهاـبعُضـ تلكـاألفاظـامستنكرةـ
وهذاـطريقـصحيحـومرويـعنـصحابين،وذاكـطريقـصحيحـومرويـعنـبعضـ
الصحابة،ـفالذيـأقوله:ـباـأنـاحديثـقدـوردـبعدةـطرق،ـبعُضـالطرقـفيهاـألفاظـ

ـبابـأدنىـأهلـاجنةـمنزلةـفيها،ـ)95)). )))ـكتابـاإيان،
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ـمنـتلكـاألفاظ،ـوكلـ ـذلكـــوبعُضـالطرقـليسـفيهاـيء ـمنـيستنكر ـــعنَد مستنكرة
طريقـصحيح،ـوكلـالطرقـمتمعةـعىـذكرـالراط،ـفاـجوزـلناـبعدـذلكـأنـنقول:ـ

باـأنـبعضـالطرقـوردـفيهاـألفاظـمستنكرة،ـفاـنقولـبالراط.
قدـنقول:ـتلكـاألفاظـشاذة،ـنعم،ـولكنـاـجوزـأنـنقول:ـكلـاحديثـشاذ،ـ
ثمـهيـمـتثُبتـيـميعـالروايات،ـكاـقلناـمنـقبل:ـإنهـقدـوردـألفاظـشاذةـيـبعضـ

اأحاديث.
وإنـوصفـاحديثـدقيقـجدًا،ـفإَنـالذيـيميـبالرجلـعىـالراطـأعاُله،ـ
ـالعبادـعىـأنـتسرـ ـأعال ـأي:ـحتىـتعجز ـالعباد، ـأعال وتأّملواـفياـوردـفيه:حتىـتعجز

بالرجل.
ـيقول:ـهذاـ ـ»ونبيكمـقائمـعىـالراطـيقول:ـربـسلمـسلم«. قولـالرسولـملسو هيلع هللا ىلص:
خوفًاـعىـأمتهـواـيصُحـأنهـيقوهاـعىـنفسه،ـوالناسـيـمّرـالراط،ـويـاخوفـمنـ

الراطـمتفاوتون.ـ
فقولهـغرـسليم،ـ متساويةـ الراطـ اخوفـمنـ الناسـيـ إنـحالةـ قال:ـ ومنـ
وكذلكـتساوهمـيـأرضـامحرـغرـسليم،ـفهناكـمنـهوـموقنـأنهـمنـأهلـاجنة،ـ
فمنهمـاأنبياءـوالشهداء...ـفكيفـيتساوىـهؤاءـوغرهمـيـاخوفـيـأرضـامحر؟
ـبسندـقالـفيهـاحاكم:ـ ـاحديثـيـ»امستدرك«ـعنـحذيفةـوأيـهريرة وقدـوردـهذا

هذاـحديثـصحيح.
رابعًا:ـويـ»صحيحـمسلم«ـأيضًا:ـعنـعائشةـقالت:ـسألتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـ
يكونـ فأينـ ]إبراهيم:ـ48[ـ قولهـعزـوجل:ـ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ـ

الناسـيومئذـياـرسولـاه؟ـفقال:ـ»عىـالراط«))).

ـالقيامة،ـ))279). ـاأرضـيوم ـبابـيـالبعثـوالنشورـوصفة ـالقيامةـواجنةـوالنار، )))ـكتابـصفة



ــ 1145 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
ورواهـابنـحبانـعنـالسيدةـعائـشةـأيضًا،ـعنـعائـشة:ـأهاـقالت:ـياـرسولـ
اهـ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴾ـ]الزمر:ـ

ـامؤمنونـيومئذ؟ـقال:ـ»عىـالراطـياـعائشة«))).  67[ـفأين
ورواهـأيضًاـاحاكمـيـ»امستدرك«،ـوالدارميـيـ»سننه«،ـورواهـاإمامـأمدـيـ

»مسنده«)2).
ـبلفظـآخر:ـعنـالقاسمـبنـالفضلـقال:ـ ـروايةـعنـعائشة ويـ»مسندـاإمامـأمد«:
قالـاحسن:ـقالتـعائشة:ـياـرسولـاهـ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ـأينـ
ـالناسـعىـالراط«)3). ـأحدـمنـأمتيـقبلك! ـماـسألنيـعنه ـليء ـ»إَنـهذا ـقال: الناس؟
فهذاـاحديثـرواهـغرـمنـواحدـمنـحفاظـاأمة،ـوكلهمـرَووهـتقريبًاـبنفسـ

اللفظـونفسـالسياق.
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»ليمرـ ـاخدريـعن خامسًا:ـيـ»صحيحـابنـحبان«:ـعنـأيـسعيد
ـوشااً،ـ الناسـعىـجرـجهنمـوعليهـحسٌكـوكاليُبـوخطاطيُفـخطفـالناسـيمينًا
وبجنبتيهـمائكةـيقولون:ـاللهمـسلمـسلم،ـفمنـالناسـمنـيمرـمثلـالريح،ـومنهمـمنـ
يمرـمثلـالفرسـامجرى،ـومنهمـمنـيسعىـسعيًا،ـومنهمـمنـيميـمشيًا،ـومنهمـمنـ
ـفاـيموتونـواـ ـالذينـهمـأهلهاــ ـالنارــ حبوـحبوًا،ـومنهمـمنـيزحفـزحفًا،ـفأماـأهل
ـبابـإخبارهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـالبعثـوأحوالـالناسـيـذلكـاليوم،ـ )))ـكتابـإخبارهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـمناقبـالصحابة،

.(7380(

الرقـاق،ـبابـقـولـاهـتعاى:ـ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾،ـ الدارمي،ـكـتابـ )2)ـ

.(2809(

وأمد،ـ)24069(،ـ)40:ـ79(.ـو)25023(،ـ))4:ـ477). )25828(،ـ)43:ـ25(،ـواحاكم،ـ ـ
ـ)3344). ـالسام، ـإبراهيمـعليه ـتفسرـسورة كتابـالتفسر،

)3) )24697(،ـ))4:ـ226).
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حيون،ـوأماـأناسـفيؤخذونـبذنوبـوخطايا،ـفُيحرقونـفيكونونـفحًا،ـثمـيؤذنـيـ
الشفاعة،ـفيؤخذونـضباراتـضبارات،ـفُيقذفونـعىـهرـمنـأهارـاجنة،ـفينبتونـكاـ
تنبتـاحبةـيـميلـالسيل«،ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أماـرأيتمـالصبغاءـشجرةـتنبتـيـ
الفضاء؟ـفيكونـِمنـآخرـمنـُأخرجـمنـالنارـرجلـعىـشفتها،ـفيقول:ـياـرّبـارفـ
وجهيـعنها،ـفيقول:ـعهدكـوذمتكـاـتسألنيـغرها؟«ـقال:ـ»وعىـالراطـثاثـ
شجراتـفيقول:ـياـرب،ـحولنيـإىـهذهـالشجرة،ـآكلـمنـثمرها،ـوأكونـيـظلها،ـ
ـفيقول:ـ ـثمـيرىـأخرىـأحسنـمنها، ـقال: فيقول:ـعهدكـوذمتكـاـتسألنيـشيئًاـغرها؟
ياـرّب،ـحولنيـإىـهذهـآُكلـمنـثمرها،ـوأكونـيـظلها،ـقال:ـفيقول:ـعهدكـوذمتكـ
اـتسألنيـغرها؟ـثمـيرىـأخرىـأحسنـمنها،ـفيقول:ـياـرب،ـحولنيـإىـهذهـآكلـ
منـثارهاـوأكونـيـظلها،ـقال:ـثمـيرىـسوادـالناسـويسمعـكامهم،ـفيقول:ـياـربـ

أدخلنيـاجنة«.
قالـأبوـنرة:ـاختلفـأبوـسعيدـورجلـمنـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـفقالـأحدما:ـ
فيدخلهـاجنة،ـفُيعطىـالدنياـومثلها،ـوقالـاآخر:ـفيدخلـاجنة،ـفيعطىـالدنياـوعرةـ
أمثاها،ـقالـأبوـحاتمـريـاهـتعاىـعنه:ـهكذاـحدثناـأبوـيعى:ـ»وعىـالراطـثاثـ

شجرات«ـوإناـهو:ـ»عىـجانبـالراطـثاثـشجرات«))).
سادسًا:ـويـ»صحيحـابنـحبان«:ـعنـأنسـبنـمالك:ـعنـعبدـاهـبنـمسعود:ـ
عنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»إنـآخرـمنـيدخلـاجنةـرجلـيميـعىـالراط،ـفهوـيكبوـ
مرة،ـوتسفعهـالنارـأخرى،ـحتىـإذاـجاوزهاـالتفتـإليها،ـفيقول:ـتباركـالذيـنجايـ
لهـشجرةـ ترفعـ »ثمـ قال:ـ العامن!«ـ أحدًاـمنـ أعطاهـ ماـ أعطايـشيئًاـ لقدـ فواهـ منها،ـ
ـياـ ـاه: ـبظلها،ـوأربـمنـمائها«ـقال:ـ»فيقول ـأدنِنيـمنها؛ـلعيـأستظل ـياـرب، فيقول:

ـبابـإخبارهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـالبعثـوأحوالـالناسـيـذلكـاليوم،ـ )))ـكتابـإخبارهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـمناقبـالصحابة،

.(7379(
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ابنـآدم،ـلعيـانـأعطيُتـَكهـسألتـنيـغرها؟«ـفيقول:ـاـياـرب،ـويعاهدهـأنـاـيفعلـ
ـفيستظلـبظلها،ـويربـ ـفيدنيهـمنها، ــ ـيرىـماـاـصرـلهـعليه ـلِـا ـفاعله ـأنه ـيعلم ــوهو
ـأدننيـمنها؛ـ ـياـرب، ـفيقول: ـأخرىـــهيـأحسنـمنـاأوىــ ـلهـشجرة ـترفع ـثم منـمائها،
أستظلـبظلها،ـوأربـمنـمائها،ـفيقول:ـأمـتعاهديـأنـاـتسألنيـغرها؟ـفيقول:ـ
بىـياـرب!ـولكنـأدننيـمنهاـأستظلـبظّلها،ـوأربـمنـمائها،ـفيعاهدهـأنـاـيسألهـ
ـ»فرفعـ ـقال: ـيرىـماـاـصرـلهـعليه«، ـلِـا ـأنهـسيسألهـغرها؛ ـفيدنيهـمنها،ـويعلم غرها،
لهـشجرةـأخرىـعندـبابـاجنةـــهيـأحسنـمنـاأُولَينـــفيقول:ـياـرب،ـأدننيـمنها؛ـ
أستظلـبظلها،ـوأربـمنـمائها،ـفيقول:ـأمـتعاهديـأنـاـتسألنيـغرها؟ـفيقول:ـ
بىـياـرب!ـولكنـأدننيـمنها،ـفإذاـدناـمنهاـسمعـأصواتـأهلـاجنة،ـفيقول:ـياـرّب،ـ
أدخلنيـاجنة،ـفيقولـاهـجلـوعا:ـأيرضيكـــياـابنـآدمـــأنـأعطَيكـالدنياـومثلهاـ
معها؟ـفيقول:ـأتستهزئـي،ـوأنتـربـالعامن؟ـفيقول:ـماـأستهزئـبك،ـولكننيـعىـ
ماـأشاءـقادر،«ـقال:ـفكانـابنـمسعودـإذاـذكرـقوله:ـأتستهزىءـيـضحك؟ـثمـقال:ـ
أاـتسألويـماـأضحك؟ـفقيل:ـماـتضحك؟ـفقال:ـكانـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـإذاـذكرـذلكـ

ضحك))).
سابعًا:ـويـ»صحيحـابنـحبان«:ـعنـأيـهريرةـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»يؤتىـ
باموتـيومـالقيامة،ـفيوقفـعىـالراطـامستقيم،ـفيقال:ـياـأهلـاجنة،ـفينطلقونـخائفنـ
وجلنـأنـيرجواـمنـمكاهمـالذيـهمـفيه،ـثمـيقال:ـياـأهلـالنارـفينطلقونـفرحنـ
مستبرينـأنـيرجواـمنـمكاهمـالذيـهمـفيه،ـفيقال:ـهلـتعرفونـهذا؟ـفيقولون:ـ
نعمـــرَبناـــهذاـاموت!ـفيأمرـبه،ـفُيذبحـعىـالراط،ـثمـيقالـللفريقنـكاما:ـخلودـ

واـموَتـفيهـأبدًا)2).

ـبابـوصفـاجنةـوأهلها،ـ)7430). )))ـكتابـإخبارهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـمناقبـالصحابة،

ـبابـوصفـاجنةـوأهلها،ـ)7450). )2)ـكتابـإخبارهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـمناقبـالصحابة،
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ـبنـشعبةـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ ـامغرة ثامنًا:ـروىـاحاكمـيـ»امستدرك«:ـعن

ـاللهمـسِلمـسلم«))).  ـالقيامة: ـامسلمنـعىـالراطـيوم »شعار
تاسعًا:ـويـ»امستدركـعىـالصحيحن«ـللحاكم:ـعنـأيـاأحوصـعنـعبدـاهـ
ريـاهـتعاىـعنهـ﴿ک ک گ گ﴾ـ]مريم:ـ)7[ـقال:ـالراطـعىـجهنمـمثلـحدـ
السيف،ـفتمرـالطائفةـاأوىـكالرق،ـوالثانيةـكالريح،ـوالثالثةـكأجودـاخيل،ـوالرابعةـ

ـاإبلـوالبهائم،ـثمـيمرون،ـوامائكةـتقول:ـربـسِلمـسّلم)2).  كأجود
عارًا:ـروىـاحاكمـيـ»امستدرك«:ـعنـسامـبنـأيـاجعد:ـعنـعبدـاهـريـ
ـقسمـمسندـ﴿ک ک ک﴾ـ]الفجر:ـ ـقال: ـ)[ ـمسندـ﴿ٱ﴾ـ]الفجر: اهـتعاىـعنه:
ـالرحم،ـوجرـعليهـ ـاأمانة،ـوجرـعليه ـالراطـثاثةـجسور:ـجرـعليه 4)[:ـمرور

الربـعزـوجل)3).
ـأنـقوله:ـ»جرـ ـاهـنفسهـعىـاجر،ـكا ـأن ـالرب« ليسـمعنىـقوله:ـ»جرـعليه
عليهـاأمانة،ـجرـعليهـالرحم«ـليستـاأمانةـنفسهاـوالرحمـموجوَدينـعىـاجر،ـ
ولكنـامعنى:ـمنـأّدىـحقـاأمانةـمّرـعىـاجرـاأول،ـومنـأّدىـحّقـالرحمـمّرـعىـ

اجرـالثاي،ـومنـأّدىـحّقـاهـــفياـسوىـذلكـــمرـعىـاجرـالثالث.
اـجوزـأنـيقول:ـأحدـإنـهذاـاحديثـشاذ؛ـأنهـذكرـمكانـالربـبعدـأنـاتضحـ

امقام.
ـاخدريـريـاهـتعاىـ ـأيضًا:ـعنـأيـسعيد احاديـعر:ـيـ»مستدركـاحاكم«

التفسر،ـتفسرـسورةـطه،ـ)3422(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـمسلمـومـ )))ـكتابـ

يرجاه.
ـتفسرـسورةـمريم،ـ)3423(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـالشيخنـومـ )2)ـكتابـالتفسر،

يرجاه.
ـتفسرـسورةـوالفجر،ـ)3930(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـاإسنادـومـيرجاه. )3)كتابـالتفسر،
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ـالراطـعىـقنطرةـفيؤخذـ ـاجنةـبعدماـجاوزون ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»ليحبسـأهل عنه:ـعن
لبعضهمـمنـبعضـمظامهمـالتيـتظاموهاـيـالدنياـحتىـإذاـهذبواـونقواـأذنـيـدخولـ

ـالدنيا«))). اجنةـفأحدهمـأعرفـبمنزلهـيـاآخرةـمنهـبمنزلهـكانـي
الثايـعر:ـويـ»سننـأيـداود«،ـويـ»امستدرك«ـللحاكم:ـعنـاحسن:ـعنـ
عائشةـريـاهـتعاىـعنهاـقالت:ـذكرُتـالنارـفبكيُت،ـفقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ماـلكـياـ
عائشة؟«ـقالت:ـذكرتـالنارـفبكيت،ـفهلـتذكرونـأهليكمـيومـالقيامة؟ـفقالـرسولـ
اهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أماـيـثاثـمواطنـفاـيذكرـأحدـأحدًا:ـحتىـيعلمـأيفـميزانهـأمـيثقل،ـ
وعندـالكتبـحتىـيقال:ـهاؤمـأقرءواـكتابيهـحتىـيعلمـأينـيقعـكتابهـأيـيمينهـأمـيـ
شالهـأوـمنـوراءـظهره،ـوعندـالراطـإذاـوضعـبنـظهريـجهنم،ـحافتاهـكاليُبـ

كثرة،ـوحسكـكثرـحبسـاهـهاـمنـشاءـمنـخلقه،ـحتىـيعلم:ـأينجوـأمـا«)2).
الثالثـعر:ـوقدـرواهـاحاكمـيـ»امستدرك«:ـعنـأيـعثان:ـعنـسلان:ـعنـ
النبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»يوضعـاميزانـيومـالقيامة،ـفلوـوزنـفيهـالساواتـواأرضـلوسعت،ـ
فتقولـامائكة:ـياـرب،ـمنـيزنـهذا؟ـفيقولـاهـتعاى:ـلـمنـشئتـمنـخلقي،ـفتقولـ
امائكة:ـسبحانكـماـعبدناكـحقـعبادتك،ـويوضعـالراطـمثلـحدـاموسى،ـفتقولـ
امائكة:ـمنـجيزـعىـهذا؟ـفيقول:ـمنـشئتـمنـخلقي،ـفتقول:ـسبحانكـماـعبدناكـ

حقـعبادتك«)3). 

ـإاـأهلـ ـيشبه ـبنـعبدـاهـبنـمسعود:ـما ـقالـأبوـعبيدة ـقالـقتادة: ـ)8706(.ـوقال: )))ـكتابـاأهوال،

ـانرفواـمنـمعتهم.ـهذاـحديثـصحيحـاإسنادـومـيرجاه. معة
ـوقال:ـ ـكتابـاأهوال،ـ)8722(. ـواحاكم، ـاميزان،ـ)4757(. ـبابـيـذكر ـكتابـالسنة، ـالرمذي، (2(

هذاـحديثـصحيحـإسنادهـعىـرطـالشيخنـلواـإرسالـفيهـبنـاحسنـوعائشة،ـعىـأنهـقدـ
صحتـالرواياتـأنـاحسنـكانـيدخلـوهوـصبيـمنزلـعائشةـريـاهـتعاىـعنهاـوأمـسلمة.

)3)ـكتابـاأهوال،ـ)8739(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـمسلم،ـومـيرجاه.
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الرابعـعر:ـرواهـاإمامـالرمذيـيـ»اجامعـالصحيح«:عنـالنرـبنـأنسـبنـ
مالك:ـعنـأبيهـقال:ـسألتـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـأنـيشفعـيـيومـالقيامة،ـفقال:ـ»أناـفاعل«،ـقال:ـ
قلت:ـياـرسولـاه،ـفأينـأطلبك؟ـقال:ـ»اطلبنيـأولـماـتطلبنيـعىـالراط«،ـقال:ـ
قلت:ـفإنـمـألقكـعىـالراط؟ـقال:ـ»فاطلبنيـعندـاميزان،ـ«قلت:ـفإنـمـألقكـعندـ

ـالثاثـامواطن«))).  اميزان«،ـقال:ـ»فاطلبنيـعندـاحوض؛ـفإيـاـأخطئـهذه
ـاإمامـأمد:ـعنـأنسـقال:ـحدثنيـنبيـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إيـلقائمـ اخامسـعر:ـماـرواه
ـياـممدـــ ـقدـجاءتكــ ـاأنبياء ـفقال:ـهذه ـإذـجاءيـعيسى، ـأمتيـتعرـعنـالراط؛ أنتظر
يشـتكون«ـــأوـقال:ـ»يـجتمعونـإليك«ـــ»ويدعونـاهـعزـوجلـأنـيفرقـمعـاأممـ
إىـحيثـيشاءـاه؛ـلغِمـماـهمـفيه،ـواخلقـملَجمونـيـالعرق،ـوأماـامؤمنـفهوـعليهـ
كالزكمة،ـوأماـالكافرـفيتغشـاهـاموت«،ـقال:ـ»قالـلعيسى:ـانـتظرـحتىـأرجعـإليك،ـ
قال:ـفذهبـنبُيـاهـملسو هيلع هللا ىلصـحتىـقامـحتـالعرش،ـفلقيـماـمـيلقـملٌكـمصطفى،ـواـنبيـ
مرسل،ـفأوحىـاهـعزـوجلـإىـجريل:ـاذهبـإىـممد،ـفقلـله:ـارفعـرأسك،ـسلـ
تعط،ـواشفعـتشفع«،ـقال:ـ»فشفعتـيـأمتي:ـأنـأخرجـمنـكلـتسعةـوتسعنـإنسانًاـ
ـإاـشفعتـحتىـأعطايـ ـمقامًا ـفاـأقوم ـ»فاـزلتـأترددـعىـريـعزـوجل، ـقال: واحدًا«،
ـاهـعزـوجلـمنـشهدـ ـأمتكـمنـخلق ـأدخلـمن ـياـممد، اهـعزـوجلـمنـذلكـأنـقال:

أنهـاـإلهـإاـاهـيومًاـواحدًاـخلصًاـوماتـعىـذلك«)2).
ـبكرةـ السادسـعر:ـويـ»مسندـاإمامـأمد«:ـعنـعقبةـبنـصهبانـقال:ـسمعتـأبا
عنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»حملـالناسـعىـالراطـيومـالقيامة،ـفتقادعـهمـجنبةـالراطـ
ـ»ثمـيؤذنـ ـقال: ـمنـيشاء«، ـ»فينجيـاهـتباركـوتعاىـبرمته ـقال: ـالفراشـيـالنار«، تقادع

ـ)2433(.ـوقال:ـهذاـحديثـ ـبابـماـجاءـيـشأنـالراط، ـالقيامةـوالرقائقـوالورع، ـأبوابـصفة (((

ـالوجه. ـإاـمنـهذا حسنـغريبـاـنعرفه
)2)ـأخرجهـيـ»مسنده«،ـ)2824)(،ـ)20:ـ209).
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للمائكةـوالنبينـوالشهداءـأنـيشفعوا،ـفيشفعونـوُيرجون،ـويشفعونـوُيرجون،ـ
ويشفعونـوُيرجون«،ـوزادـعفانـمرة،ـفقالـأيضًا:ـ»ويشفعونـويرجونـمنـكانـيـ

قلبهـماـيزنـذرةـمنـإيان«))).
ثوبانـموىـ أنـ الرحبي:ـ السابعـعر:ـروىـاإمامـمسـلم:ـعن:ـأيـأسمـاءـ
رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـحّدثهـقال:ـكنتـقائًاـعندـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـفجاءـحرـمنـأحبارـاليهود،ـ
فقال:ـالسامـعليكـياـممد،ـفدفعتهـدفعةـكادـُيرعـمنها،ـفقال:ـمـتدفعني؟ـفقلت:ـ
أاـتقول:ـياـرسولـاه؟ـفقالـاليهودي:ـإناـندعوهـباسمهـالذيـسمـاهـبهـأهله،ـفقالـ
رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إنـاسميـممدـالذيـسايـبهـأهي«،ـفقالـاليهودي:ـجئتـأسألك،ـ
ـفنكتـرسولـاهـ ـأسمعـبأذي، ـقال: ـإنـحدثتك؟« ـ»أينفعكـيء فقالـلهـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:

ملسو هيلع هللا ىلصـبعودـمعه،ـفقال:ـ»سل«،ـفقالـاليهودي:ـأينـيكونـالناسـ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ﴾؟ـفقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»همـيـالظلمةـدونـاجر«،ـقال:ـفمنـأولـ
الناسـإجازة؟ـقال:ـ»فقراءـامهاجرين«،ـقالـاليهودي:ـفاـحفتهمـحنـيدخلونـاجنة؟ـ
قال:ـ»زيادةـكبدـالنون«،ـقال:ـفاـغذاؤهمـعىـأثرها؟ـقال:ـ»ينحرـهمـثورـاجنةـالذيـ
كانـيأكلـمنـأطرافها«،ـقال:ـ»فاـراهمـعليه؟ـقال:ـ»منـعنـفيهاـتسمىـسلسبيًا«،ـ
قال:ـصدقت!ـقال:ـوجئُتـأسألكـعنـيءـاـيعلمهـأحٌدـمنـأهلـاأرضـإاـنبي،ـ
ـبأذي،ـقال:ـجئتـأسألكـ ـأسمع ـأوـرجان،ـقال:ـ»ينفعكـإنـحدثتك؟«ـقال: أوـرجل،
عنـالولد؟ـقال:ـ»ماءـالرجلـأبيض،ـوماءـامرأةـأصفر،ـفإذاـاجتمعاـفعاـمنيـالرجلـ
منيـامرأةـأْذكراـبإذنـاه،ـوإذاـعاـمنيـامرأةـمنيـالرجلـآنثاـبإذنـاه«،ـقالـاليهودي:ـ
ـ»لقدـسألنيـهذاـعنـ ـفقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص: ـثمـانرفـفذهب، لقدـصدقَت،ـوإنكـلنبٌي،

الذيـسألنيـعنه،ـوماـيـعلمـبيءـمنهـحتىـأتايـاهـبه«)2).

))) )20440(،ـ)34:ـ90).

ـالولدـخلوقـمنـمائها،ـ)5)3). ـبابـبيانـصفةـمنيـالرجل،ـوامرأةـوأن )2)ـكتابـاحيض،
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وقالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:

»وأماـماـأخرجهـمسلمـعنـعائشةـأهاـسألتـالنبي:ـملسو هيلع هللا ىلص:ـعنـهذهـاآيةـ﴿ڻ 
الناسـحينئذ؟ـقال:ـ»عىـالراط«،ـ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾:ـأينـيكونـ
ـابنـعباسـعنـعائشة:ـ»عىـ ـالرمذي:ـ»عىـجرـجهنم«،ـوأمدـمنـطريق ويـرواية
متنـجهنم«،ـوأخرجـمسلمـأيضًاـمنـحديثـثوبانـمرفوعًا:ـ»يكونونـيـالظلمةـدونـ
بيانهـيـترمةـ امرادـباجر:ـالراط؛ـكاـسيأيـ بأنـ البيهقيـ بينهاـ اجر«،ـفقدـمعـ
مستقلة،ـوأنـيـقوله:ـ»عىـالراط«،ـمازًا؛ـلكوهمـجاوزونه؛ـأنـيـحديثـثوبانـ

ـلثبوها«))). ـيتعنـامصرـإليها زيادة
ـفإنـالراطـ ـأهمـاـيكونونـعىـالراطـبلـجاوزونه،ـعىـكلـاأحوال؛ يعني:

مذكورـأيضًاـيـهذاـاحديث،ـواحديثـمذكورـيـأكثرـمنـكتابـمنـكتبـالسنة.ـ
الثامنـعر:ـروىـابنـحبانـيـ»صحيحه«ـعنـأيـسعيدـاخدري:ـعنـالنبيـ
ملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»ليمرـالناسـعىـجرـجهنم،ـوعليهـحسكـوكـاليُبـوخطاطيُفـخطفـ
الناسـيمينًاـوشااً،ـوبجنبتيهـمائكةـيقولون:ـاللهمـسلمـسلم،ـفمنـالناسـمنـيمرـ
مثلـالريح،ـومنهمـمنـيمرـمثلـالفرسـامجرى،ـومنهمـمنـيسعىـسعيًا،ـومنهمـمنـ
يمشىـمشيًا،ـومنهمـمنـحبوـحبوًا،ـومنهمـمنـيزحفـزحفًا...«ـإلخ.ـورواهـاإمامـ

أمد،ـوأبوـيعىـيـ»مسنده«)2).
ويـ»امستدرك«ـللحاكم:ـعنـماهدـقال:ـقالـيـابنـعباس:ـأتدريـماـسعةـجهنم؟ـ
قلت:ـاـقال:ـأجلـــواهـــماـتدريـأنـبنـشحمةـأذنـأحدهمـوبنـعاتـقهـمسرةـ

ـالباري«ـ))):ـ377). )))ـ»فتح

)2)ـكتابـإخبارهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـمناقبـالصحابةـرجاهمـونسائهمـبذكرـأسائهمـرضوانـاهـعليهم،ـبابـ

ـالناسـيـذلكـاليوم،ـ)7379). ـالبعثـوأحوال إخبارهـملسو هيلع هللا ىلصـعن
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سبعنـخريفًاـأوديةـالقيحـوالدم!ـقلت:ـلهـأهار؟ـقال:ـاـبلـأودية،ـثمـقال:ـأتدريـ
ماـسعةـجهنم؟ـقلت:ـا،ـقال:ـأجلـــواهـــماـتدري!ـحدثتنيـعائشةـريـاهـتعاىـ

عنها:ـأهاـسألتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـقولـاهـعزـوجل:ـ﴿ائ ەئ ەئ 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴾ـقلت:ـفأينـالناسـيومئذـياـرسولـاه؟ـ

قال:ـ»عىـجرـجهنم«))). 
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ ـأبيه:ـعن ـأنسـاجهني:ـعن ـبن ـبنـمعاذ ـأيـداود«:ـعنـسهل ويـ»سنن
قال:ـ»منـمىـمؤمنًاـمنـمنافق«ـأراهـقال:ـ»بعثـاهـملكًاـحميـحمهـيومـالقيامةـمنـ
نارـجهنم،ـومنـرمىـمسلًاـبيءـيريدـشينهـبهـحبسهـاهـعىـجرـجهنمـحتىـيرجـ

ماـقال«)2). 
ـبنـاخطابـريـاهـ ـأنـعمر ـالكبر«:ـعنـأيـوائلـشقيقـبنـسلمة: ويـ»امعجم
ـاستعملـبرـبنـعاصمـعىـصدقاتـهوازن،ـفتخلفـبر،ـفلقيهـعمرـفقال:ـ تعاىـعنه
ماـخلفك؟ـأماـلناـعليكـسمعـوطاعة؟ـقال:ـبى،ـولكنـسمعتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ
ـفإنـكانـ ـالقيامةـحتىـيوقفـعىـجرـجهنم؛ ـيوم ـامسلمنـأتىـبه »منـويـشيئًاـمنـأمر
مسنًاـجاوز،ـوإنـكانـمسيئًاـانخرقـبهـاجر،ـفهوىـفيهـسبعنـخريفًا«،ـقال:ـفخرجـ
عمرـريـاهـتعاىـعنهـكئيبًاـحزينًا،ـفلقيهـأبوـذرـفقال:ـماـيـأراكـكئيبًاـحزينًا؟ـقال:ـماـ
يمنعنيـأنـأكونـكئيبًاـحزينًاـوقدـسمعتـبرـبنـعاصمـيقول:ـسمعتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ
يقول:ـ»منـويـشيئًاـمنـأمرـامسلمنـأتىـبهـيومـالقيامةـحتىـيوقفـعىـجرـجهنم،ـ
فإنـكانـمسنًاـجاوز،ـوإنـكانـمسيئًاـانخرقـبهـاجرـفهوىـفيهـسبعنـخريفًا«؟ـقالـ

ـ)3630(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـاإسنادـومـيرجاهـهذهـ ـالزمر، ـتفسرـسورة ـكتابـالتفسر، (((

السياقة،ـ)3630).
ـبابـمنـردـعنـمسلمـغيبة،ـ)4885). )2)ـكتابـاأدب،
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أبوـذر:ـوماـسمعَتهـمنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـاـقال:ـأشهدـأيـسمعُتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ
يقول:ـ»منـويـأحدًاـمنـالناسـأتىـبهـيومـالقيامةـحتىـيوقفـعىـجرـجهنم،ـفإنـ
ـاجرـفهوىـفيهـسبعنـخريفًاـوهيـسوداءـ ـانخرقـبه كانـمسنًاـجاوز،ـوإنـكانـمسيئًا
مظلمة«،ـفأيـاحديثنـأوجعـلقلبك؟ـقال:ـكاماـقدـأوجعـقلبي،ـفمنـيأخُذهاـباـ
فيها؟ـوقالـأبوـذر:ـمنـسلتـاهُـأنفه،ـوألصقـخَدهـباأرض،ـأماـإناـاـنعلمـإاـخرًا،ـ

وعسىـإنـوليَتهاـَمنـاـيعدلـفيهاـأنـاـتنجَوـمنـإثمها))). 
ـامتناثرـمنـاحديثـامتواتر«: ـالكتايـيـ»نظم التاسعـعر:ـقال

»أحاديثـالراطـواميزانـوإنطاقـاجوارحـوتطايرـالصحفـوأهوالـاموقف،ـ
ـأبوـعيـبنـ ـونقلهـعنه ـمتواترة، ـأها ـنقلـالرزيـعنـرحـ»اإرشاد« ـوالنار، وأحوالـاجنة
رحالـيـ»رحه«ـلـ»خترـخليل«،ـويـ»الشهابـعىـالشفا«ـيـالكامـعىـحديثـ
ـالكرىـعىـقولهـفيه:ـ»وتأيـاأمانةـوالرحم،ـفتقومانـعىـجنبيـالراط«ـماـ الشفاعة
نصه:ـويـهذاـــونحوهـماـبلغـحدـالتواترـامعنويـــرٌدـعىـامعتزلةـامنكرينـللراط،ـ

ـاهـ)2). ـالكتبـالكامية. كاـبّنـي
وانظرـ»الدرـامنثور«ـلدىـقوله:ـ﴿ڳ ڳ ڱ﴾ـ]اأعراف:ـ8[ـفقدـذكرـ

فيهـهناكـكثرًاـمنـأحاديثـاميزان«)3).
ـللتواترـامعنويـأحاديثـالراط،ـوحقـهاـأنـتكونـكذلك،ـوامنصفـ ـنقٌل فهذا
ـبعدماـقّررناـلهـماـمىـمنـاأحاديثـوالرواياتـالواردةـيـالراط،ـ ـبذلكـخاصًة يقّر

وأقوالـفرقـاإسامـامعترة،ـواهـاموفق.ـ

))) )9)2)(،ـ)2:ـ39).

ـامتناثرـمنـاحديثـامتواتر«ـص243. )2)ـ»نظم

ـامنثور«ـ)3:ـ7)4(. )3)ـ»الدر
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ـفكانـاأصلـأنـتبقىـعىـظاهرها؛ـ أقول:ـواأحاديثـيـالراطـأكثرـمنـذلك،
لـاـكانـمكنًاـغرـمستحيلـعقًا،ـوإنـكانـبعضـاأحاديثـضعيفًا،ـفإهاـإذاـكانتـ
ـــوهوـوجوُدـجرـيسمىـالراط،ـوذلكـبغّضـ ـبينها ـامعنىـامشرك ـفإن بتلكـالكثرة،
ـاأحاديثـباـريب،ـواهـ ـالضعيفـمنـهذه ـيتقوىـبه ــ النظرـعنـحقيقةـشكلهـوصورته

تعاىـأعلم.
ـمنـأحوالـ ـأنـأحاديثـالراطـوغرها ـذكروا ـلنعلمـأنـالعلاء ـالكام جئُتـهذا

ـامعنوي. ـالتواتر ـبعضـالعلاء ـبلغتـعىـحّدـقول القيامةـقد
إىـهناـنكونـقدـانتهيناـمنـذكرـبعضـاأدلةـالتيـوردـفيهاـذكرـالراط،ـولوـ
ـإشاراتـإىـ ـالراطـمعـاآياتـالتيـوردتـفيها ـذكر ـفيها نظرتمـيـاأحاديثـالتيـورد
ـاتفقواـعىـإثباتـالراط؛ـ ـاأمةـمنـالفرقـامختلفةـومعظمهم ـأقوالـعلاء الراطـمع
ـالقولـبأنـالراطـعبارةـ ـالسهولةـاـيتأتىـأحد،ـوأما ـالراطـهذه ـإنكار ـأن لتبنـلكم

ـاليهود،ـهذاـقولـخطرـوليسـعليهـدليل. ـامسلمنـمن عنـفكرةـهوديةـتربتـإى
ـانتهيناـمنـمرحلتنـمنـثاثـمراحلـيـاحديثـعنـالراط: هذاـنكونـقد

امرحلةـاأوى:ـأقوالـالفرقـاإساميةـيـإثباتـالراط،ـ
ـالدالةـعىـإثباتـالراط.ـ ـالرواياتـواأدلة ـالثانية:ـذكر امرحلة

ـااعراضاتـوالتشكيكاتـالتيـأوردهاـ ـالثالثةـوهيـذكر واآنـسنأيـللمرحلة
ـالنقاطـ ـهذه ـوهيـعبارةـعنـعرـنقاط، البعضـيـالكامـعىـالراطـوماواتـلنفيه.
التيـذكرهاـبعضـالذينـشككواـيـالراطـيـ»رحهـللعقيدةـالطحاوية«،ـوسنذكرـ

ـالردـعليه.ـ ـنذكرـكيفية ـثم ـبنصه، ـالشاهدـمنـكامه موضع
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الروع ي نقد كام حسن السقاف: 

ـالطحاوية،ـونحنـ ـالراطـيـرحـالعقيدة ـالشيخـالسقافـعىـمسألة ـتكلم لقد
سنبنـخاصةـماـذكرهـهناـونشرـإىـمواضعـالضعفـيـكامه:ـ

أواً:ـقالـالسقاف:ـ»قضيةـالراطـبمعنىـأنهـجرـمدودـعىـمتنـجهنمـأدقـ
منـالشعرةـوأحدـمنـالسيفـيمرـعليهـالناسـواحدًاـواحدًاـفمنهمـمنـيقعـعنهـفيسقطـ
يـالنار،ـومنهمـمنـينجوـوعليهـكاليبـمثلـشوكـالسعدانـخطفـالناسـفيقعونـيـ

ـاهـ))). النار،ـقضيةـمرجوحة«.
اجواب:ـأطلقـالسقافـعىـهذهـالقضاياـبمجموعها،ـأهاـمرجوحة،ـأي:ـضعيفة،ـ
أي:ـأنـغرهاـنفيهاـأقوىـمنها،ـفإنـقصدـبالرجحان:ـالرجحانـعندهـالذيـقدـيكونـ
ـالرجحانـ ـيذكرـدليلـالرجحان،ـوذلكـلرجحانـيـنفسهـاـيستلزم ـفإنهـم ـاهوى، مجرد
يـنفسـاأمر،ـوإنـقصدـالرجحانـعندـأئمةـاإسامـمنـختلفـالفرق،ـفقدـبيناـأنـ
ـاأحاديثـ ـأن ـبالرجحان: ـالراط،ـوإنـقصد ـامسلمنـيثبتون ـإنـماهر هذاـغلط،ـبل
ـنعمـمنهاـضعيف،ـولكنـهكذاـشأنـ ـأنـكثرًاـمنهـصحيح، ـبينا الواردةـفيهاـضعيفة،ـفقد
غالبـامنقوات،ـمنهاـضعيف،ـومنهاـصحيح،ـولوـأجزناـأنفسناـأنـنردـالصحيحـ

أجلـالضعيف،ـمـيثبتـيءـمنـاأحاديث.ـ
وإنـقصدـأنـبعضـهذهـالقضاياـضعيف،ـفقدـيسلمـله،ـولكنـكامهـاـيفيدـ

ـباطل. ـالقضايا،ـوهذا ـالقولـبضعفـميعـهذه مردـذلك،ـبلـيفيد
ـالقرآنـ ـيأتـي ـالسيفـم ـالشعرةـوأحّدـمن ـالراطـأدّقـمن ثانيًا:ـقولهـي:ـ»كون

الكريم...«)2). 
ـللسقافـص539. )))ـ»رحـالطحاوية«

ـالسابق. ـامصدر (2(



ــ 1157 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
ـالعلاء،ـوّرحـالكثرـمنهمـ ـقدـاختلفـحوها ـالفكرة ـأنـهذه ـالصحيح: اجواب:
ـفاخافـحاصلـ ـبنفيها،ـوبعضهمـقال:ـاـمانعـمنها، أهاـرباـاـتثبت،ـوبعضهمـّرح

ـالسقافـوبعدـوجوده! حوها،ـوهذاـأمرـثابٌتـقبلـوجود
ـنصًاـيـالقرآن،ـ ـبناهـعىـوجوِبـذكرـكّلـعقيدة ـفقد ـتردـيـالقرآن؛ ـإهاـم ـقوله: أما
وهذاـاـيسّلمـــكاـسنشرـإليهـاحقًاـــوقدـخالفـهوـهذاـاأصلـالذيـقرره؛ـكاـ

سنبينهـأيضًا.
ولكنـالذيـيمكنـأنـيقالـهنا:ـإنهـحتىـلوـُفرضـأنـهذاـالوصفـمنازعـفيه،ـ

فهلـجوزـلناـأنـننفيـفكرةـالراطـمنـاأصل؟ـ
إنهـمنـالبّنـبنفسهـأنـهذهـالطريقةـمنـالتفكرـباطلة،ـفااختافـيـوصفـ
الناسـهذاـامسلكـاستلزمـنفيـكثرـمنـ انتفاءـأصله،ـولوـسلكـ اليءـاـيستلزمـ

اأصولـالدينية.ـ
يعني:ـلوـحصلـاخافـيـهيئةـالراطـوصورته،ـهلـيستلزمـهذاـااختافـ
بهـكحدـ السيف،ـويرادـ أنهـقدـيطلقـأنـالراطـكحدـ ُينفىـأصلـالراط؟ـعىـ أنـ

ـالسبيلـإىـجهنم.ـ ـالقطع،ـفإنـمنـيمُرـعليهـإنـجتزهـينقطعـبه السيفـي
ثالثًا:ـقولهـي:ـ»إنـالراطـــيـلغةـالعربــ:ـهوـالطريقـالواسعـالسهل«.

أقول:ـإنـالعلاءـكاـبّيناـقدـاختلفواـيـأنـالراطـهلـهوـواسعـأمـضيق،ـأوـأنهـ
يتسعـويضيقـبحسبـأعالـاإنسانـالصاحة،ـومردـكونـمعنىـالراطـلغةـكاـذكرـ

ـالراطـرعًا.ـ اـيستلزمـنفيـأصل
ـبلـهوـ ـبالضبطـالطريقـالواسع، ـليسـمعناه عىـأنـالراطـكاـوردـيـكتبـاللغة
ـ»هوـالطريقـامستسهل«،ـومـ ـقال: ـذكرهـاأصفهايـيـ»امفردات«، الطريقـالواضح،ـهذا
يقيدهـبكونهـواسعًا،ـوقال:ـهوـالطريقـامستقيم،ـوأصله:ـرطتـالطعام،ـأي:ـبلعته،ـ
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فغابـيـاجوفـبرعة))).ـوكاـتعلمون:ـأنـمنـيأيـعىـالراطـيغيبـبرعةـإماـ
يـاجنةـأوـيـجهنم،ـفهذاـمناسبةـكونهـالراط،ـومـُيذكرـيـاللغة:ـأنـالراطـمعناه:ـ
التبادرـلاستعالـالعريـ امتبادرـمنهاـالسعةـامكانية،ـإاـإنـقيل:ـإنـ الواسعـ الطريقـ

ـامحَسةـثمـجتازهاـإىـغرها. ـاألفاظـموضوعةـأصاًـلأمور الشائع،ـوبناءـعىـأن
رابعًا:ـقال:ـ»إنـالراطـبمعنىـأنهـجرـمنصوبـعىـمتنـجهنم،ـأوـفوقها،ـأوـ

ـالذيـهوـاأصلـيـمعرفةـالعقائد«)2). ـالقرآنـالكريم بنـحافتيها،ـمـيردـي
العقائد،ـبلـهوـأمرـجزئي،ـوكونهـ بّيناـأنـالراطـليسـمنـأصولـ أقول:ـقدـ
مـيردـراحةـيـالقرآنـقدـُيسّلمـمنـينازعـيـدالةـاآياتـالتيـذكرناهاـفيه،ـولكنـ
القولـبعدمـورودهـعىـاإطاقـــأي:ـإطاقـالقولـبعدمـورودهـــأمرـآخر،ـفإنـهذاـ
معاَرضـبدالةـالقرآنـعليه،ـولوـباإشارة،ـخصوصًاـإذاـوردـمنـاأحاديثـماـيفّرـ
تلكـاآياتـبالراط،ـوبأنهـجرـعىـجهنم؛ـكاـأوردناهـسابقًا،ـفاآيةـامحتملةـإذاـ
وردـحديثـصحيحـيـتفسرهاـتصبحـدلياًـعىـذلكـباـريب،ـفإطاُقـقولهـبعدمـ

ورودـذلكـباطٌل.
ـبلـاعتمدـ ـمنـالقرآن، ـيستطعـأنـيثبتـاحوضـبآيةـرحة ثمـإنـالسقافـنفسهـم
يـ فالواردـ باطل؛ـ احوضـ هوـعنـ الكوثرـ أنـ وادعاؤهـ فيه،ـ الواردةـ اأحاديثـ عىـ
اأحاديث:ـأنـالكوثرـغرـاحوض،ـفالكوثر:ـعبارةـعنـهرـيـاجنةـيصّبـيـاحوضـ

الذيـهوـإماـيـساحاتـاجنة،ـأوـيـأرضـامحر.ـ
هوـقال:ـ»إنـاحوضـهوـنفسـالكوثر«،ـوهذاـاأمرـباطلـوخالفـلأحاديث،ـ

ويـنفسـالوقتـأثبتـاحوضـمعـأنـاحوضـمـيردـذكرهـيـالقرآن.

)))ـ»مفرداتـالقرآن«ـص407.

ـللسقافـص544. )2)ـ»رحـالطحاوية«



ــ 1159 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
وادعاؤه:ـأنـالكوثرـهوـعنـاحوض؛ـخافـالصوابـكاـأرناـإليهـيـمله،ـ
فالكوثرـهرـيصبـيـاحوض،ـفثبوتـاحوضـباحديثـوثبوتـالكوثرـبالقرآن،ـفلَمـ

ـاإشارةـإليهـيـالقرآن. يعارضـهناـإثباتـالراطـباحديثـمع
ـأنـاأحاديثـالواردةـ ـنقلناـسابقًا: ـفقد فإنـادعىـأنـاأحاديثـباحوضـمتواترة،
يـالراطـمتواترةـبامعنى،ـوالتواترـامعنويـحجةـــكاـاـيفىـــكتواترـعذابـالقرـ
بامعنى،ـوهلـوردـذكرـعذابـالقرـيـالقرآنـراحة؟ـأمـإنـماـوردـفيهـهوـدااتـ
وإشاراتـإليهـــوإنـكانتـأقوىـمنـدااهاـعىـالراطـــفاحاصل:ـأنهـاـيوجدـ
ـبلـعذابـالقرـواردـباحديثـأصالة،ـوهوـيثبتـمعايـ ـكاـيريدهـالسّقافــ نّصـعليهــ

القرآن.
ـلورودهـعنـ ـله، ـالراطـإىـأصلـهودي؛ـاـيسَلُم ـالسقافـإرجاَعـفكرة وماولة
ـقدـوردتـ ـالفكرة ـكاـمىـبيانه،ـوكونـهذه النبيـملسو هيلع هللا ىلصـبأحاديثـصحيحةـوبطرقـختلفة

ـباطلة،ـفافهم. ـأها ـاليهودـاـيستلزم عند
خامسًا:ـقوله:ـ»إنـاأحاديثـالتيـوردتـيـالراطـهيـأحاديثـآحادـاـتفيدـ

إاـالظن،ـوهيـمعاَرضةـبقطعيـالدااتـكاـسرىـإنـشاءـاهـتعاى«))).
أقول:ـلوـتنزلناـعنـالقولـبأنـاأحاديثـالواردةـفيهـمتواترةـامعنىـوسّلمناـأهاـ
آحاد،ـفإنناـاـنسّلمـأهاـغريبةـأوـقليلةـاوـليستـمشهورة،ـومعلومـأنـاأحاديثـالتيـ
وإنـكانتـآحادًاـمشهورة،ـفإهاـتفيدـالعلمـالنظريـكاـنّصـعليهـأهلـالسنة،ـومعلومـ
أيضًاـأنهـاـيقال:ـإنـكلـحديثـآحادـاـيفيدـإاـالظَن،ـبلـبعضـأحاديثـاآحادـتفيدـ
القطعـبالقرائنـالواردة،ـواـريبـأنـاأحاديثـالواردةـيـالراطـأكثرـمنـأنـتطبقـ

ـللسقافـص)55. )))ـ»رحـالطحاوية«
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عليهاـهذهـالقاعدة،ـفاـيقالـفيها:ـإهاـمردـآحادـوبالتايـفاـتفيدـإاـالظن؛ـبمثلـهذاـ

اأسلوبـالظاهريـاجلف.ـ
ـفهوـغرـصحيحـكاـسرىـاحقًا.ـ ـبقطعيـالداات«، ـقوله:ـ»إهاـمعارضة وأما
ـاآياتـتعارضـاأحاديثـ ـالسقافـعىـأنـهذه ـاآياتـالتيـاحتجـها نحنـسنوردـكل
كاـقالـونبنـأنـمعنىـاآياتـغرـامعنىـالذيـفهمهـهو،ـأوـأهاـاـتعارضـاأحاديثـ

التيـوردتـيـذكرـالراط.
لوـسلمناـأهاـأحاديثـآحادـمطلقًاـفهذهـاآحادـاـتعارضـالقرآنـوقالـهاـكثرـ
منـامتقدمنـمنـالسلفـواخلفـوقالتـهاـكثرـمنـالطوائفـاإسامية.ـأليسـهذاـ
ـفالكامـعىـ ـاأحاديثـمقبولة ـإذاـُسّلمـبأنـهذه ـثم ـبالطبع. ـاآحاد. ـقبلوا دلياًـعىـأهم

ـآخر. ـأمر قطعيتها
وأماـادعاؤهـبعدـذلكـيـقوله:ـ»وعمدةـاستداهمـعىـاجرـذيـالكاليبـهوـ
حديثـأيـهريرةـوأيـسعيد...« )))،ـفكامـباطلـاـقيمةـله،ـوذلكـبعدـأنـماـرأيناـ

اأحاديثـالكثرةـالتيـوردتـيـالراط.
أقول:ـوحتىـلوـكانـعمدةـيـاستداهمـعىـهذاـاحديثـوفيهـبعضـاأمورـ
إليهـيـكامناـعىـ بامّرةـكاـأرناـ احديثـ رّدـ يستلزمـ فإنـهذاـاـ قال،ـ كاـ امردودةـ
اإراءـوامعراج،ـعىـأنهـلوـاقترناـيـااستدالـعىـالراطـبمثلـتلكـاأحاديثـ

ـالعقاء.ـ لكفىـعند
ـالناسـيمرونـعليهـ ـالراطـالذيـفوقـجهنمـعىـأن سادسًا:ـقوله:ـ»تنصـفكرة
ويكونونـقريبنـمنـالنار،ـبلـيمرونـماـبنـحافتيهاـفيجوزونـعليهاـمنـفوقها،ـوهذهـ

ـللسقافـص)55. )))ـ»رحـالطحاوية«
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الفكرةـتعارضـماـهوـمقَررـيـالقرآنـالكريمـمنـأنـامؤمننـاـيقربونـمنـنارـجهنم،ـ

واـيسمعونـصوها«))).
يمّرونـفوقـجهنمـعىـاجرـ امؤمننـ فإنـكونـ الكامـضعيف،ـ أقول:ـهذاـ
برعاتـختلفةـحتىـإنـمنهمـكالرق،ـوتتفاوتـمراتبـرعاهم،ـيفيدـأهمـليسواـ
كلهمـيتأَذونـمنـالنارـعندـمرورهم،ـفإنهـاـيفىـعىـعاقلـأنهـكلاـازدادتـرعةـ
ـبلـإنعامًاـمنـ ـله، ـتعذيبًا ـالنارـعليهـواـيعترـهذا ـآثار ـبأيـأثرـمن ـفإنهـرباـاـحّس الواحد
اهـسبحانهـوتعاىـأنـمّرـعليهاـهذهـالرعة،ـوأماـإنـأرادـأنهـُيفهمـمنـالقرآنـأنـسائرـ
ـأنـ ـباطلـخالفـماـوردـمن ـالنارـواـيسمعونـحسيسهاـفإنـهذا امؤمننـاـيقربونـمن

منـامؤمننـَمنـُيعذبـيـالنار،ـوأنـعذاهمـمتفاوتـقدـيطولـوقدـيقر.
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  تعاى:ـ﴿ۉ  قـولهـ أنـ والـحاصلـ
]اأنبياء:ـ)0)-02)[ـخصوصـببعضـامؤمنن،ـ ائ * ٱ ٻ ٻ﴾ـ
واـُيسّلمـبأنـامرادـمنه:ـعدمـساعـحسيسهاـبامرة؛ـلِـاـوردـيـبعضـاأحاديثـأنـ
امؤمننـيرونـالنارـويعرفونـماـفيهاـمنـالعذاب،ـولوـكانـمّردـساعـحسيسهاـعذابًاـ
حتىـيكونـمعارضًاـلآية،ـلـاـسمعـاأنبياُءـحسيَسهاـبامرة؛ـمِاـأهمـاـيعّذبون،ـولكنـ
الذيـيدركـمعايـالكامـوطريقةـالقرآنـيـالتعبرـيفهمـأنـامراد:ـأهمـاـيسمعونـ

ـتعاى:ـ﴿ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ـالفهمـقوله ـامبينةـهذا ـالقرائن ـتعذيب،ـمن حسيسهاـساَع
ڦ﴾ـ]فاطر:ـ22[،ـفأهلـالسنةـاحتجواـهذهـاآيةـعىـأنـأهلـالقبورـيسمعونـكامـ

ـإدراك. ـبلـيسمعونهـساع ـاستجابة، الرسولـملسو هيلع هللا ىلص،ـولكنهمـاـيسمعونهـساع
ـبامرة،ـ ـأهمـاـيسمعوها ـامؤمننـاـيسمعونـحسيسـالنارـاـيستلزم ـبأن فالقول
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بلـاـحسوهاـحسيسـتعذيب،ـبلـحسيسـإدراكـلوجودها،ـوهذاـكامـقويـجدًاـيردـ

ـالسقافـالذيـمّرـسابقًا.ـ كام
سابعًا:ـقوله:ـ»فكرةـالراطـبمعنىـاجرـاممدودـعىـمتنـجهنمـبنـحافتيهاـ
الذينـ اأنبياءـ ينفيهـحتىـعنـ أنـ أحدـ يستطيعـ ماـاـ والفزعـ واخوفـ اهلعـ منـ فيهاـ

يقولون:ـكاـجاءـيـذلكـاحديث:ـ»اللهمـسّلمـسّلم««))). 
هذاـكامـساذجـاـيقولـبهـعاقل،ـوظاهرـكامه:ـأنهـحتىـاأنبياءـيافونـعىـ
أنفسهم،ـأوـحتىـعىـاأقل،ـفإنـظاهرـكامهـيدلـعى:ـأنـكلـامؤمننـيشركونـيـ
اخوفـمنـامرورـعىـالراط،ـوقدـبينتـاأحاديثـأنهـليسـكلـامؤمننـيافونـمنـ
الراط،ـبلـمنـامؤمننـمنـيمرـعليهـواـيلتفتـإليه،ـواأنبياءـيقولون:ـ»اللهمـسلمـ

ـأنفسهم. سلم«ـخوفًاـعىـأمتهم،ـوليسـخوفًاـعى
أقول:ـأماـأنـفكرةـالراطـفيهاـهلعـوخوفـفمسّلم،ـولكنـالثابتـأيضًا:ـأنـ
التيـ اأعالـ بحسبـ يكونـ إناـ عليهـ امرورـ وأنـ اأعال،ـ بقدرـ يتفاوتـ منهـ اخوفـ
يقدمهاـاإنسانـيـاحياةـالدنيا،ـاـبحسبـامهارةـيـالركضـكاـيتوهمـالسقاف،ـومنـ
يوّجهـهذاـااعراض،ـفإنـهذاـااعراضـإناـيدلـعىـسذاجةـقائله،ـوعدمـمعرفتهـ

بأحوالـأمورـاآخرة،ـوأهاـاـُتقاسـبأمورـالدنيا.
ـذاكـ ـأدراكـأهمـيقولون: ـفمسّلم،ـولكنـما ـ»سلمـسلم«، ـيقولون: ـأنـاأنبياء وأما
أنفسهم؟ـأي:ـأهمـيافونـعىـأنفسهمـالسقوطـيـالنار،ـفإنـهذاـاـيطرـعىـبالـ
ـالسامـأمهمـوأتباعهم،ـوهذاـ ـيطلبون ـيقولون:ـذلكـخوفًاـعىـأمتهمـفإهم ـبل عاقل،

واردـيـنصـاأحاديثـتقريبًا.
ثمـإنـوقوعـاخوفـيـحالةـووقتـمعنـاـيالفـعدمـوقوعهـيـغالبـاأوقات،ـ
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ــ 1163 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
فافهم!ـأي:ـحتىـلوـوقعـاخوفـيـحظةـمنـاللحظات،ـفهذاـاـيعنيـأهمـاـيافونـ
ـأنـيوحي،ـ ـيريد ـأوـمكانتهم،ـكا مطلقًاـيـكلـاأحيانـحتىـيكونـذلكـقادحًاـيـإياهم

ـاهـتعاىـمعـغايةـمبتهـوالرجاءـمنه. ـاخوفـمن ـالعظيمـيقتيـمنهم بلـإنـمقامهم
امؤمننـ بنـ اخوفـ يـ التساويـ تفيدـ الراطـ فكرةـ بأنـ قولهـ وأماـ سابعًا:ـ
والكافرين؛ـكاـنّصـعليهـحيثـقال:ـ»إنـفكرةـالراطـتفيدـالتساويـيـاخوفـبنـ
امؤمننـوالكافرين«)))،ـفهذاـقريبـمنـالتحريفـلأحاديثـالواردةـيـذلك،ـوهيـ
تفيدـالتفريقـبنـمرورـالناسـعليه،ـفمجردـتفاوهمـيـذلكـيفيدـتفاوهمـيـاخوفـ
ومردـعلمـامؤمنـبأنهـمؤمنـــخاصةـأنـذلكـيكونـبعدـاحسابـوعرضـاأعالـــ

ـالكافرينـيـاخوف.ـ يفيدـعدمـتساوهمـمع
وبعد،ـفإنـخوفـكلـواحدـمنـالراطـإناـيكونـبقدرـأعالهـالباطلةـوامخالفةـ
أوامرـاهـتعاىـيـاحياةـالدنياـكاـهوـامقررـيـأحوالـاآخرةـوحياةـالرزخ،ـفإذنـ

كامهـاـحاصلـلهـواـوجهـله.
ـالناسـيمرونـعىـالراطـالذيـهوـ ـالراطـعىـأَن ـقولهـي:ـ»تنصـفكرة ثامنًا:
جرـعىـجهنمـواحدًاـواحدًاـوليسواـماعات،ـوهذاـأيضًاـخالفـلِـاـجاءـيـالقرآنـ
ـأفواجًاـ ـأفواجًا ـُيذَهبـبالناسـمنـأرضـاحسابـوامحرـإىـاجنةـوالنار الكريمـمنـأنه

ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ * ڍ ڌ  وزمرًاـزمرًا،
ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ]الزمر:ـ70-)7[«)2). 

أقول:ـليستـكلـاأحاديثـتفيدـذلكـمنـأهمـيمّرونـواحدًاـواحدًا،ـبلـيـ
بعضهاـأهمـيمرونـعىـالراطـماعات،ـثمـإنـماـأفادـمنهاـذلكـاـيعارضـاآياتـ
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ـعىـالراطـيساقونـبالصورةـ ـفإنـامعنىـرباـيكونـأهمـبعدـأنـيسقطوا ـإليها، التيـأشار

التيـُذكرت.
ثمـإنـاآياتـتقول:ـ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـوهذاـاـيالفـ
ـبعضـالكفارـيرَمونـعىـجهنمـمنـدونـ ـإن ـالراط؛ـأنناـقلنا: ماـمىـمنـذكرـصورة

امرورـعىـالراط،ـفرباـتكونـهذهـاآيةـيـذكرـحالةـهؤاءـالكفار.
امحشـرـ إىـجهنمـمنـأرضـ يساقونـمبارةـ أهمـ تدلـعىـ اآياتـاـ إنـ ثمـ
ـالبعديةـيقبلـتوُسطـالراط،ـ واحساب،ـبلـتفيدـأهمـيساقونـإليهاـبعدـذلك،ـومطلق
ـفالسوُقـ ـانتقاليةـعارضةـاـدائمة، ـبلـهوـحالة ـإنهـموقفـوأرض، ـأنهـاـيقالـعنه: خاصة
منـأرضـاحسابـإىـجهنمـإنـكانـعنـطريقـالراطـفاـتعارض،ـبلـهوـمطردـمعـ

اآيات.
تاسعًا:ـقولهـي:ـ»تنصـفكرةـالراطـالذيـهوـجرـعىـمتنـجهنمـأنـكيفيةـ
دخولـالنارـتتمـبالسقوطـمنـهذاـاجرـامنصوبـعىـحافتيهاـواهويـيـالنار،ـوهذاـ
ـأبواهاـ ـإى ـالكفارـوالعصاة ـيتمـبمجيء ـالنار خالفـلِـاـهوـمقررـيـالقرآنـمنـأنـدخول

مثلـميءـامؤمننـإىـأبوابـاجنةـوالدخولـفيهاـبعدـإذن،ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾«.ـاهـ))).

أقول:ـهذاـغرـمعارضـلأحاديث،ـوامعارضةـلوـحققتـغرـقطعية؛ـإذـرباـ
يكونـالسوقـإىـجهنمـالواردـيـاآياتـبعدـسقوطهمـعنـالراط،ـوأيضًاـفإنهـاـ
يوجدـدليلـعىـأنـميءـالكفارـوالعصاةـإىـأبوابـجهنم،ـهوـمثلـميءـامؤمننـإىـ
أبوابـاجنة،ـبلـالواردـهوـمطلقـامجيء،ـوهذاـاـيستلزمـاماثلةـبالصورة،ـبلـاأصلـ

ـالفريقنـكاـاـيفى. ـالتاثلـاختافـأحوال هنا:ـهوـعدم

ـللسقافـص556. )))ـ»رحـالطحاوية«



ــ 1165 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
ـأوـيـحالةـ ـاجنةـمشيًاـمثًا ـيأتوا ـأن ـيستلزم ـامؤمننـمكّرمنـــوهذا فإنـكانـكون
ـامؤمنن،ـوكلـمنـ ـالنارـيـحالةـخالفـحالة ـيأتون ـالكافرين ـفإنـهذاـيستلزمـأن معينةــ

هذاـيسّمىـميئًاـكاـاـيفىـعىـعاقل.
الَسْوُقـهوـالقيادةـإىـجهةـاـيريدهاـامسوق،ـهذاـالكامـاـيتعارضـمعـالقولـ
بانـالكافرينـإماـأنـيلقونـإىـجهنمـإلقاء،ـأوـأنـيمشواـعىـالراطـثمـيسقطونـثمـ

بعدـذلكـيساقون.
ـأوـ ـإلقاء، ـيلقون ـالكافرين ـيتعارضـمعـكون ـأنـمطلقـاآيةـ﴿ڍ﴾ـا القصد

ـإىـمواضعهم.ـ ـيساقون ـثم ـيسقطون، ـثم ـيمشون، أهم
أماـالقول:ـإنـهذهـاآيةـدالتهاـقطعيةـعىـنفيـالراط،ـفالذيـأراهـــمنـدونـ

ـأنهـقولـمبالغـفيه. مبالغةــ
عارًا:ـقولهـي:ـ»تفيدـفكرةـالراطـالذيـهوـجرـبأنـالـاَرـعليهـاـيعرفـ
الكريمـويـ القرآنـ تـقررـيـ لِـاـ أيضًاـمضاٌدـوخالفـ وهذاـ ...ـ قولهـ إىـ ...ـ مصرهـ
اأحاديثـالصحيحةـاأخرى،ـمنـأنـامؤمنـوغَرهـمنـساعةـموتهـيعرفـمصَره«.ـ

اهـ))).
ـنزيدـهناـفنقول:ـ ـتكرار،ـولكن ـبيانـبعضـماـفيهـسابقًا،ـففيه أقول:ـكامهـهذاـمّر
امؤمنـالعايـــواـيلوـمؤمنـمنـمعصيةـولوـمنـالصغائرـلعدمـعصمةـميعهمـــاـ
جزمـبأنـاهـسبحانهـوتعاىـسوفـيغفرـله،ـفكيفـواحالـالقائمـيـاحقيقةـأنـامؤمننـ
ـقيلـعنـ ـينكرـهذا،ـوقد ـأن ـبلـوبالكبائر؟ـاـيستطيعـأحد ـفقطـعاصنـبالصغائر، ليسوا

ـالناس؟ ـبالكـبعوام ـالكبائرـفا ـإهمـفعلوا بعضـالصحابة:
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إذاـكانتـهذهـحالةـامؤمننـــوهيـالتلبسـبامعايـــفكيفـيستطيعـأحدهمـ
أنـجزمـبنجاته،ـحتىـبعدـاحساب؛ـأنهـبعدـاحسابـإماـأنـُيغفرـلهـوإماـأنـُيعذب؟ـ

أمـيردـعنـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـأنهـكانـيعوذـباهـمنـاخوف،ـوقدـملـالعلاءـهذاـعىـ
ـالبرـيـاموقف. ـامائمـحالة ـالنفسـالبرية،ـوهذا طبيعة

،ـواـأظنـ ـبنجاتهـيـاآخرةــ ـأحد ـأنـجزم ـوهو ـأنهـاـيقول:ـهذاـقائلــ منـاجي
ـامرورـعىـالراطـ ـتقررـهذاـفلَمـاـيكونـاخوفـعند ـبذلكـأيضًا،ـفإذا السقافـيقول:
إنمـاـهوـنتيجةـلعدمـمعرفةـحصولـامغفرة،ـبلـإنـهذاـهوـظاهرـاأحاديثـالكثرةـ

الواردةـيـالراط،ـوإذاـكانـكذلكـفاـقالهـالسقافـباطلـملةـوتفصياً.
ـتقومـكدليلـ ـنقطةـمنها ـالسقاف،ـواـيوجد هذهـهيـالنقاطـالعرـالتيـتبنـرؤية

ـالسقافـعىـوجوبـنفيـالراط.ـواهـسبحانهـوتعاىـأعلم. قطعيـكاـيدعي
احقيقة:ـأنـهناكـطرقًاـأخرىـإبطالـأدلةـالسقاف،ـوهيـطرقـأقوىـمنـهذهـ
بكثرـتعودـإىـتأصيلـاأدلةـالواردةـيـالريعة،ـولكنيـاقترتـعىـاأدلةـالسهلة،ـ
واحتياجـتلكـإىـالتفكرـالعميقـوإىـتقعيِدـقواعَد،ـوهوـماـاـيناسبـهذاـالرحـ

اموَجز.
ـالسقاف،ـقدـبّيـنّاـبطانه،ـوأنهـاـيقوىـعىـنفيـالراطـ هذاـهوـحاصلـماـقال
ـنقدـ ـأنهـاـيقوىـأمام ـبينا ـقد ـقطعي، ـأنـفهمه ـفهمهـمنـالقرآنـوتوهم منـاأصل،ـوأنـما

ـامجالـكافيًاـللتفصيل!؟ ـبهـهنا،ـفكيفـلوـكان ريعـمنـنحوـماـقمنا
هذاـوقدـأعرضناـعنـذكرـكثٍرـمنـاأخطاءـوامغالطاتـالتيـوقعـفيهاـالسقافـ
ـأحاديَثـكثرٍةـ ـامغالطاتـأنواعـمنهاـجاهُل ـالراطـكاـيقول!ـوهذه ـلفكرة ـمناقشته أثناء
واردة،ـومنهاـقطُعهـأقوالـبعضـالعلاءـيـالراط،ـومعايـاآيات،ـومنهاـعدُمـذكرهـ
ـاّتباعهـيـمثلـ ـالذيـاـيليق ـأسلوبه ـامسألة،ـومنها ـالفرقـاإساميةـيـهذه ـأقوال حقيقة
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ـامخترةـلِـاـقالهـ ـالريعة ـامناقشة ـامباحث،ـوغرـذلك،ـورجوناـأنـيكونـيـهذه هذه

يـالراط،ـكفايةـعنـالردـعليهـتفصياًـيـماـأمحناـإليه،ـواهـاموفق.
ثم قال اإمام الطحاوي: )واميزان ُيوزن به أعال امؤمنن من اخر والّر، 

والطاعة وامعصية(
اميزانـوارٌدـذكرهـيـالقرآن،ـوردـالقرآنـباميزانـفقدـقالـاهـتعاى:ـ﴿ڦ ڄ 
ڇ   * ڇ  چ  چ  چ   * ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   * ڄ  ڄ 
]القارعة:ـ6-9[،ـوقالـتعاىـيـسورةـاأنبياء:ـ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ  ڇ﴾ـ
ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ﴾ـ]47[،ـوقالـتعاى:ـ﴿ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ﴾ـ]اأعراف:ـ8[. 
روىـاإمامـالبخاريـومسلمـوالتـرمذي:ـعنـأيـهريرة:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ
اهـ سبحانـ الرمن:ـ إىـ حبيبتانـ اميزان،ـ يـ ثقيلتانـ اللسان،ـ عىـ خفيفتانـ »كلمتانـ

العظيم،ـسبحانـاهـوبحمده«))).
ـ»الطهورـ ـ»قالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص: ويـ»صحيحـمسلم«ـعنـأيـمالكـاأشعريـقال:
شطرـاإيان،ـواحمدـهـمأـاميزان،ـوسبحانـاهـواحمدـهـمآن«ـــأوـ»مأ«ـــ»ماـ
ـبرهان،ـوالصرـضياء،ـوالقرآنـحجةـ ـنور،ـوالصدقة بنـالساواتـواأرض،ـوالصاة

ـأوـموبقها«)2).  ـنفسهـفمعتقها، ـالناسـيغدو،ـفبايع ـأوـعليك،ـكل لك،
ـبابـإذاـقالـ ـالتسبيح،ـ)6043(.ـوكتابـاإيانـوالنذور، ـبابـفضل ـالبخاري،ـكتابـالدعوات، (((

ـأوـهللـفهوـعىـنيته،ـ)6304(.ـومسلم،ـ ـأوـسبحـأوـكرـأوـمد ـاليومـفصىـأوـقرأ واهـاـأتكلم
التهليلـوالتسبيحـوالدعاء،ـ)2694).  الذكرـوالدعاءـوالتوبةـوااستغفار،ـبابـفضلـ كتابـ

ـباب،ـ)3467(.ـوقال:ـهذاـحديثـحسنـصحيحـغريب. ـأبوابـالدعوات، والرمذي،
ـبابـفضلـالوضوء،ـ)223). )2)ـكتابـالطهارة،
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»امستدرك«:ـعنـأيـسلمىـ أيضًاـاحاكمـيـ ابنـحبان«،ـورواهـ ويـ»صحيحـ
ـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ ـقال:ـسمعتـرسول ـبالكوفةـيـمسجدهاــ ـولقيته ـاهـملسو هيلع هللا ىلصــ راعيـرسول
»بخـبخ«ـوأشارـبيدهـ»بخمسـماـأثقلهنـيـاميزان:ـسبحانـاه،ـواحمدـه،ـواـإلهـإاـ

ـامسلمـفيحتسبه«))). ـالصالحـيتوىـللمرء اه،ـواهـأكر،ـوالولد
ويـ»مستدركـاحاكم«:ـعنـسلمـانـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»يوضعـاميزانـيومـ
القيامة،ـفلوـوزنـفيهـالساواتـواأرضـلوسعت،ـفتقولـامائكة:ـياـرب،ـلـمنـيزنـ
هذا؟ـفيقول:ـاهـتعاىـمنـشئتـمنـخلقي،ـفتقولـامائكة:ـسبحانكـماـعبدناكـحقـ
عبادتك،ـويوضعـالراطـمثلـحّدـاموسى،ـفتقولـامائكةـمنـجيزـعىـهذا؟ـفيقول:ـ

منـشئتـمنـخلقي،ـفتقول:ـسبحانكـماـعبدناكـحقـعبادتك«)2). 
ويـ»صحيحـابنـحبان«:ـعنـعبدـاهـبنـعمروـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»خصلتانـ
اـحصيهاـعبدـإاـدخلـاجنة،ـوماـيسر،ـومنـيعملـهاـقليل،ـيسبحـاهـأحدكمـيـ
ـباللسان،ـوألفـ دبرـكلـصاةـعرًا،ـوحمدهـعرًا،ـويكرهـعرًا،ـفتلكـمسونـومئة
ومسـمئةـيـاميزان،ـوإذاـأوىـإىـفراشهـيسّبحـثاثًاـوثاثن،ـوحمدـثاثًاـوثاثن،ـ
ـباللسان،ـوألفـيـاميزان«ــقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»فأيكمـ ويكرـأربعًاـوثاثن،ـفتلكـمئة
يعملـيـيومـوليلةـألفنـومسـمئةـسيئة؟«ـقالـعبدـاهـبنـعمرو:ـورأيتـرسولـاهـ
ملسو هيلع هللا ىلصـيعقدهنـبيده،ـقال:ـفقيل:ـياـرسولـاه،ـوكيفـاـحصيها؟ـقال:ـ»يأيـأحدكمـ

ـاذكرـكذا،ـويأتيهـعندـمنامهـفينّومه«)3).  ـاذكرـكذا، الشيطانـوهوـيـصاته،ـفيقول:

ـبابـاأذكار،ـ)833). )))ـكتابـالرقائق،

)2)ـكتابـاأهوال،ـ)8739(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـمسلمـومـيرجاه.

ـبنـزيد:ـكانـأيوبـحدثناـعنـعطاءـ ـقالـماد ـالصاة،ـ)8)20(.ـوقال: ـبابـصفة )3)ـكتابـالصاة،

ـقدـقدمـصاحبـحديثـالتسبيح،ـ ـأيوب: ـقالـلنا ـالبرة ـفلاـقدمـعطاء ـاحديث، ابنـالسائبـهذا
فاذهبوا،ـفاسمعوهـمنه.
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ـأثقلـماـُوضعـ ـالدرداء،ـعنـأيـالدرداء،ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»إن ـأيضًا:ـعنـأم وفيه

ـاهـيبغضـالفاحشـالبذيء«))).  ـالقيامةـخلٌقـحسن،ـوإن ـامؤمنـيوم يـميزان
وروىـالرمذيـيـ»سننه«،ـوأمدـيـ»مسنده«:ـعنـالنرـبنـأنسـبنـمالك:ـ
عنـأبيهـقال:ـسألتـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـأنـيشفعـيـيومـالقيامةـفقال:ـ»أناـفاعل«،ـقال:ـقلت:ـياـ
رسولـاه،ـفأينـأطلبك؟ـقال:ـ»اطلبنيـأولـماـتطلبنيـعىـالراط«،ـقال:ـقلت:ـفإنـ
ـقال:ـ ـاميزان؟ ـألقكـعند ـفإنـم ـقلت: ـاميزان«، ـ»فاطلبنيـعند ـقال: ـألقكـعىـالراط؟ م

ـالثاثـامواطن«)2).  ـاحوض؛ـفإيـاـأخطئـهذه »فاطلبنيـعند
فاحاصل:ـأنـأصلـاميزانـثابت،ـوأماـصفتهـوصورتهـفاـتثبتـبطريقـقطعي،ـ

ـله. ـبصورةـمعينة فاـينبغيـاجزم
وقدـمالـاإمامـاماتريديـيـ»تفسره«ـإىـعدمـاجزمـبأنـامرادـمنـاميزانـواموازينـ
هوـاميزانـاحيـامعروف،ـوتوقفـيـبعضـامواضعـمنـتفسره.ـوقالـيـتفسرـقولهـ
تعاى:ـ﴿ژ ژ ڑ ڑ﴾ـ]الرمن:ـ7[،ـومالـإىـتفسرـاميزانـبالعدلـ
اميزانـ ـ:ـ﴿ڑ ڑ﴾ـحتملـحقيقةـ َوَجَلـ َعَزـ ــ امواضع:ـ»وقولهـ يـبعضـ
الذيـيزنـالناسـبهـاأشياء،ـوبهـيتحققـاإيفاءـوااستيفاء،ـامتحنهمـبذلك؛ـليعرفواـ
بذلكـقبحـالتقصرـفياـأمرواـبهـوامجاوزةـعاـهواـعنه،ـوذلكـحتملـيـاأحكام،ـ
ـالتقرـ ـليعلموا ـإىـغرـالذيـيستحقه؛ والرائعـوالتوحيد،ـورفـاألوهيةـوالعبادة

يـذلك،ـواهـأعلم.

)))ـكتابـاحظرـواإباحة،ـبابـااستاعـامكروهـوسوءـالظنـوالغضبـوالفحش،ـ)5693،ـ5695).

ـبابـماـجاءـيـشأنـالراط،ـ ـالقيامةـوالرقائقـوالورعـعنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص، ـأبوابـصفة ـالرمذي، (2(

ـ)20:ـ0)2(.ـوقالـأبوـعيسى:ـهذاـحديثـحسنـغريبـاـنعرفهـ )2433(.ـوأمد،ـ)2825)(،

ـالوجه. إاـمنـهذا
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وحتملـامرادـباميزان:ـاأحكامـالتيـوضعتـبنـاخلق،ـوالرائعـالتيـجعلتـ

ـالتقصرـفيها،ـوالتعديـعنـحدودها. ـبوفائهاـوينتهواـعن ـليقوموا عليهم؛
وقيل:ـاميزان:ـالعدل،ـوهوـماـذكرنا،ـواهَـأعلم.

وذكرـأنـاموازينـثاثة:
أحدها:ـالعقول،ـوهيـالتيـيعرفـهاـماسنـاأشياءـومساوئها،ـوقبحـاأشياءـ

وحسنها.
ـاحقوقـوااستيفاء. ـالذيـجعلـبنـاخلقـإيفاء ـاميزان والثاي:

والثالث:ـالذيـجعلـيـاآخرة؛ـليوىـبهـثوابـاأعالـوجزاؤها،ـواهـأعلم«.ـ
اهـ.

ـ:ـ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ  وَجَلـ َعَزـ ــ »وقولهـ التفسر:ـ يـ اماتريديـ وقالـ
ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ـوالقسطـهوـالعدل؛ـأنهـقال:ـ﴿ڤ  ڇ﴾ـيـظاهرـاآيةـأنـاموازينـهيـالقسط،
ڤ ڤ﴾؛ـفكأنهـقال:ـونضعـاموازينـالتيـتوضعـيـالدنياـويعرفـهاـحقوقـ
ـاموازينـالعدلـ ـفيكون ـاأشياءـوأقدارها، ـالذيـيعرفـبهـحدود ـالعدل الناسـيـاآخرة
ماـذكرـبقوله:ـ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ﴾،ـأي:ـاـينقصـمنـحسناتهـأوـيزادـعىـجزاءـ

ـيوىـكلـجزاءـعمله. سيئاته،ـولكن
ـنضعـاموازينـ ـأي: وحتملـأنـيكونـقوله:ـ﴿ڤ ڤ ڤ﴾ـعىـاإضار،
التيـتكونـيـالدنياـيومـالقيامةـبالعدلـاـتطففـواـتنقصـواـحر،ـكاـتفعلونـيـ
الدنيا،ـولكنـالعدلـاـتطففـواـتنقصـذلكـتسوىـوتستوىـمستويًاـمنـغرـزيادةـ
ـأوـ ـللحاجة، ـأو ـاجهالة، ـتكونـيـالشاهدـلوجوه: ـإنا ـالزيادةـوالنقصان واـنقصان؛ـأن
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ـيتعاىـعنـذلكـكله؛ـ ـكلهـعىـالزيادةـوالنقصان،ـواهـــسبحانهـوتعاىــ ـفيحمله للجور،

أنهـعامـبذاتهـغنىـبذاتهـعادل،ـفاـوجهـللخرانـمنهـوالزيادةـفيه«.ـاهـ.
ـلهـيـبيانـعدلـاهـتعاى،ـ ـأنهـاـحاجة ـبحجة ـفينكره؛ واـداعيـأنـيتكلفـأحد،
فاهـتعاىـاـحاجةـلهـبامائكةـأيضًا،ـولكنـاقتضتـحكمُتهـأنـيلقـالكونـعىـهذهـ
ـميزانـزنركيـأوـذوـكفتن...!ـ ـفنقول:ـهو الصورة،ـواـحاجةـأنـنتكلفـحديدـهيئته،

ـنعلمـهيئتهـواـكيفيته. بلـهوـميزانـا
ـأمرـاهـامائكةـبكتابةـاأعال؟ـ ماذاـخلقهـاه؟ـماذاـخلقـاهـاللوحـامحفوظ؟ـماذا
ماذاـُتعرضـاأعالـعىـامؤمنن؟ـأليسـاهـسبحانهـوتعاىـبصادق،ـأاـيكفيهمـقوله؟ـ

فلاذاـإذنـأرادـذلكـكله؟ـ
اجوابـعنـهذهـاأسئـلةـوماـيشاهها:ـحكمةـهوـسبحانهـيعلمها،ـيمكنـأنـ
نخوضـيـهذهـاحكمة،ـونحاولـالوصولـإىـبعضـأطرافها،ـولكنـالكامـيـذلكـ
حتاجـإىـجهودـكبرةـجدًا،ـقدـندركـحكمةـمنـِحكمـاميزانـمثاً...ـيمكنـللعقلـأنـ
يوضـيـهذاـكله،ـولكنهـخوٌضـليسـقطعيًا،ـولذلكـفاـدامـالعقلـجيزـذلكـكله،ـ
فاأصل:ـأنـنؤمنـبه،ـوأماـالبحثـعنـتفاصيلـذلك،ـفليسـمنـقدرةـالعقل؛ـأهاـ
تتوقفـعىـالنقل،ـوعدمـالعلمـبالتفاصيلـاـيقدحـيـاإيانـهاـإمااً،ـهذهـطريقةـ
أهلـالسنة،ـوقدـخلقـاهـتعاىـامائكة،ـوهوـغنيـعنهم،ـوخلقـالعرش،ـوهوـغنيـ

ـالبرـأنفسهم،ـوهوـغنيـعنهم.ـ ـبلـخلق عنه،
ورباـتكونـحكمتهـاأقرب:ـهيـإقامةـالعدلـوحجةـاهـتعاىـعىـبنيـالبرـ
بشكلـحيـاـيمكنـأنـُينكرهـأحد،ـواـجادلـفيهاـأحد،ـوهوـــجَلـشأنهـــليسـ

ـبعباده.ـ ـلطيٌف ـلذلك،ـولكنَه بحاجة
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قال الطحاوي: )واجنة والنار خلوقـتان، ا تفنيان وا تبيدان وإن اه تعاى 

خلق اجنة والنار قبل اخلق(
هذهـعقيدةـأهلـالسنة،ـبلـعقيدةـسائرـالطوائفـاإساميةــفاجنةـوالنارـدائمتاـ

ـأهلها.ـ الوجودـومعها
وامرادـباخلق:ـالبر،ـوليسـامراد:ـأَنـاجنةـوالنارـخلوقتانـقبلـميعـاخلقـباـ

ـالعرشـوالقلمـكاـهوـظاهر.ـ فيه
اجنة والنار هل ما خلوقتان اآن أم ا؟

أهلـالسنةـعىـأنـاجنةـوالنارـموجودتانـاآن،ـوبعضـامعتزلةـقالوا:ـبلـستخلقانـ
ـالقيامة.ـ يوم

ـالقرآنـواحديثـالداّلةـعىـأهاـ ـهوـظواهر ـأهلـالسنة: والدليلـالذيـاعتمدـعليه
ـتعاى:ـ﴿ڑ ک ک ک * گ گ گ * ڳ  ـوذلكـنحوـقوله موجودتانـاآن،
ڳ ڳ﴾ـ]النجم:ـ3)-5)[،ـوماـوردـيـالكتابـمنـوصفـللجنةـوالنار،وكذلكـماـ
وردـيـاحديثـمنـذلك،ـنحوـماـوردـيـسؤالـالقرـبأنـالرجلـُيرىـمقعدهـمنـاجنةـ
أوـمنـالنار،ـوكذلكـماـوردـيـحديثـاإراءـمنـأنـالنبيـدخلـاجنةـوماـقالهـمنـ

وصفها،ـوماـوردـمنـأنـأرواحـالشهداءـيـجوفـطيورـخرـيـاجنة.ـ
ومنـذلكـماـرواهـالبخاري:ـعنـابنـعباسـقال:ـانخسفتـالشمُسـعىـعهدـ
رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـفصىـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـفقامـقيامًاـطوياًـنحوًاـمنـقراءةـسورةـالبقرة،ـ
ثمـركعـركوعًاـطوياً...ـوذكرـوصفـالصاة،ـثمـقال:ـثمـسجد،ـثمـانرفـوقدـ
جلتـالشمس،ـفقالـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إنـالشمسـوالقمرـآيتانـمنـآياتـاه،ـاـيسفانـموتـ
تناولتـ رأيناكـ اه،ـ ياـرسولـ قالوا:ـ اه«،ـ فاذكرواـ ذلكـ رأيتمـ فإذاـ أحدـواـحياته،ـ
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شيئًاـيـمقامك،ـثمـرأيناكـكعكعت!ـقالـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إيـرأيتـاجنة،ـفتناولتـعنقودًا،ـولوـ
أصبتهـأكلتمـمنهـماـبقيتـالدنيا،ـوأريتـالنار،ـفلمـأرـمنظرًاـكاليومـقطـأفظع،ـورأيتـ
أكثرـأهلهاـالنساء«،ـقالوا:ـبمـياـرسولـاه؟ـقال:ـ»بكفرهن«،ـقيل:ـيكفرنـباه؟ـقال:ـ
»يكفرنـالعشر،ـويكفرنـاإحسان،ـلوـأحسنتـإىـإحداهنـالدهرـكله،ـثمـرأتـمنكـ

شيئًاـقالت:ـماـرأيتـمنكـخرًاـقط«))).
ورواهـابنـخزيمةـيـ»صحيحه«:ـعنـأنسـبنـمالكـقال:ـصليناـمعـرسولـاهـ
ملسو هيلع هللا ىلصـصاةـالصبح،ـقال:ـفبيناـهوـيـالصاةـمّدـيده،ـثمـأخرها،ـفلاـفرغـمنـالصاةـ
قلنا:ـياـرسولـاه،ـصنعَتـيـصاتكـهذهـماـمـتصنعـيـصاةـقبلها!ـقال:ـ»إيـرأيتـ
أتناولـ أنـ فأردُتـ كالُدّباء،ـ حُبهاـ دانية،ـ قطوفهاـ فيهاـ ورأيُتـ عّي،ـ ُعرضتـ قدـ اجنةـ
بينيـوبينكم،ـ الناُرـ إليها:ـأنـاستأِخري،ـفاستأخَرت،ـثمـُعرضتـعّيـ منها،ـفأوحىـ
حتىـرأيتـظيـوظلكم،ـفأومأُتـإليكم:ـأنـاستأِخروا،ـفأوحىـإي:ـأنـأقَرهم،ـفإنكـ
أسلمَتـوأسلموا،ـوهاجرَتـوهاجروا،ـوجاهدَتـوجاهدوا،ـفلمـأَرـيـعليكمـفضًاـ

إاـبالنبوة«)2).
ومنهاـماـرواهـمسلمـيـ»صحيحه«:ـعنـأنسـقال:ـصىـبناـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـذاتـ
يومـفلاـقيـالصاةـأقبلـعليناـبوجههـفقال:ـ»أهاـالناس،ـإيـإمامكمـفاـتسبقويـ
بالركوعـواـبالسجود،ـواـبالقيامـواـباانراف،ـفإيـأراكمـأمامي،ـومنـخلفي«،ـ
ثمـقال:ـ»والذيـنفسـممدـبيده،ـلوـرأيتمـماـرأيُت،ـلضحكتمـقليًا،ـولبكيتمـكثرًا«،ـ

قالوا:ـوماـرأيتـياـرسولـاه؟ـقال:ـ»رأيتـاجنةـوالنار«)3).

ـالكسوفـماعة،ـ)004)). ـبابـصاة )))ـكتابـالكسوف،

ـاحادثةـحدث،ـ)892). ـبابـالرخصةـيـتناولـاليءـعند )2)ـكتابـالصاة،

ـأوـسجودـونحوما،ـ)426). ـبالركوع ـبابـالنهيـعنـسبقـاإمام )3)ـكتابـالصاة،
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ـتعاى:ـ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ـ]الرمن:ـ26[ـو﴿ـڳ  ـقوله ـامخالفـنحو ـبه ـاستدل وأماـما
ـباقيتان،ـ ـفاجنةـوالنار ـامخصوص، ـفهوـمنـالعام ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ـ]القصص:ـ88[
ثمـماـالبعدـيـأنـيكوناـموجودتنـاآن،ـثمـتفنيانـيـيومـالقيامة،ـثمـيعيدـاهـتعاىـ

ـامطلوب.ـ إجادما؟ـوهذاـاـيناقضـكوهاـموجودتنـاآنـوهو
الكام عى مذهب ابن تيمية والرد عليه:

قالـابنـتيميةـوابنـقيمـاجوزيةـومنـتبعها:ـإنـأهلـالسنةـقوَلنـيـفناءـالنار،ـ
ـلشيخهـ ـتبعًا ـاجوزيةــ ـابنـقيم ـتفنى،ـوقدـرّجح ـإها ـباقية،ـوالثاي: ـالنار ـإن ـاأول: القول

ـالقول.ـ ـهذا ابنـتيميةــ
فجعلواـأهلـالسنةـختلفنـيـبقاءـالنار،ـوذلكـتقريبًاـلبدعتهمـيـالقولـبفناءـ
النار،ـليقال:ـإنـماـاختاروهـأحُدـأقوالـأهلـالسنةـأوـالسلف،ـفلوـاعرفواـبأنـاإماعـ
ـمردودًاـعندـاجميع،ـ ـالنارـيصبحـمنبوذًا ـفإنـخافهمـيـبقاء ـوالنار، واقٌعـعىـخلودـاجنة
ـأنـ ـفزعموا ـالتيـيقومـعليها، ـاإماع،ـوالقدحـيـاأدلة ـالتشكيكـيـهذا ـأرادوا ولكنهم
ـالكامـمنهم،ـهونـعليهـبعدـذلكـقبوُلـ ـالسنةـقولنـيـذلك،ـفالذيـيصّدقـهذا أهل

ـفيهاـخاف!ـ ـفامسألة ـالقولن، اختيارهمـأحد
ـالنارـيءـمعلومـومّطردـومشهور،ـ ـااتفاقـعىـبقاء ـأَن ـهاــ: ـنعلمـــخافًا ولكننا
أماـأنـيأيـبعدـذلكـشخصـويقول:ـإنـأهلـالسنةـختلفونـيـهذهـامسألة؛ـقريبـمنـ
القولـبأنـهناكـعقيدةـاشتهرتـعندـأهلـاإسام،ـوهيـأصًاـإرائيلية،ـهذاـقريبـ

منـذاك،ـنفسـاأسلوب،ـونفسـامنهجية،ـوهيـمردودةـعندـأوىـاِحجا))). 

ـليستـ ـفإها ـببعضـالرواياتـامنقطعةـعنـابنـعباسـوالتيـلوـكانتـموصولة )))ـويتمسكـابنـتيمية

نصًاـرحًاـيـفناءـالنار،ـبلـُيمكنـأنـحملـعىـفناءـجهنمـالتيـيعذبـفيهاـعصاةـامؤمنن،ـومنها:=
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وقدـادعىـابنـأيـالعزـاأذرعيـــتبعًاـابنـالقيمـوابنـتيميةـــيـ»رحه«ـعىـ
»الطحاوية«،ـأنـمسألةـفناءـالنارـقدـاختلفـفيهاـأهلـالسنةـوالعلاءـمنهمـمنـالسلفـ
ـتفنى،ـونسبـالقولـ ـإها ـتبقىـكاجنة،ـوالثاي: ـإها ـاأول: ـقولن: ـفيها واخلف،ـوأنـهم

ـالسلفـواخلف،ـوقال:ـ ـالنارـإىـماعةـمن بفناء
منـ اأئمةـ قولـمهورـ هذاـ تبيدان،ـ واـ تفنيانـ اـ ـ:ـ الطحاويـ أيـ ــ »وقولهـ
السلفـواخلف،ـوقالـببقاءـاجنةـوبفناءـالنارـماعةـمنـالسلفـواخلف،ـوالقوانـ
مذكورانـيـكثرـمنـكتبـالتفسرـوغرها،ـوقالـبفناءـاجنةـوالنارـاجهمـبنـصفوانـ

ـاهـ))). ـامعطلة«. إمام
ـفقولهـ ـوأنهـمشهور، ـالقولـالذيـادعىـأنهـموجوٌدـيـكثرـمنـكتبـالتفسر، وهذا
ليسـصحيحًاـواـمطابقًاـللحق،ـواـلأمرـيـنفسه؛ـفإنـماـوردـعنـبعضـالسلفـإناـ
هوـبعضـرواياٍتـاـيصُحـهاـسند،ـواـَيقوىـمعناهاـعىـمعارضةـالقولـببقاءـالنار،ـ
فاـيصّحـأنـيعترـذلكـقواًـأحدـمنـالسلف،ـفضاًـعنـأنـينسبـإىـبعضـأكابرـ

الصحابة.ـ
وهوـيقولـبأنـاجنةـباقية،ـوأهاـاـتفنى،ـولكنهـذكرـأنـالناسـاختلفواـيـفناءـ

ـأقوال،ـفقال: النارـوبقائهاـعىـثانية

ـأهمـيبقونـيـالنارـمقدارـرملـعالجـلكانـهمـيومـيرجونـفيه،ـولكنـهذهـ ـلوـعلموا أنـأهلـالنار ـ=
ـحملـعىـجهنمـوأنـهذاـهوـملـعذابـامؤمنن.ـ ـإْنـصَحْتــ الروايةــ

ـالعليل«ـ ـابنـقيمـاجوزيةـيـ»شفاء ـامسألةـخافية؟ـوقدـذكرها ـيأيـابنـتيميةـوجعلـمنـهذه فلاذا ـ
و»حاديـاأرواح«ـونقلهاـهذاـالنصـابنـأيـالعزـاحنفيـيـ»رحـالعقيدةـالطحاوية«،ـوسيأيـ

تفصيلـذلكـقريبًاـص67)).
ـاحنفيـص480. )))ـ»رحـالطحاوية«ـابنـأيـالعز
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ـالنارـودوامها،ـفللناسـيـذلكـثانيةـأقوال:ـ »وأماـأبدية

أحدها:ـأنـمنـدخلهاـاـيرجـمنهاـأبدـاآبادـوهذاـقولـاخوارجـوامعتزلة.
ـيتلذذونـ ـالنارية ـوتبقىـطبيعة ـثمـتنقلبـطبيعتهم، ـفيها ـيعذبون، ـأنـأهلها والثاي:

ـالطائي. ـابنـعري ـااحادية ـإمام ها؛ـموافقتهاـلطبعهم،ـوهذاـقول
ويلفهمـ منها،ـ يرجونـ ثمـ مدودـ وقتـ إىـ فيها،ـ يعذبونـ أهلهاـ أنـ الثالث:ـ
فيهاـقومـآخرون،ـوهذاـالقول،ـحكاهـاليهودـللنبيـوأكذهمـفيهـوقدـأكذهمـاهـتعاىـ

قائل:ـ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ  فقالـعزـمنـ
ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ * ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ﴾ـ]البقرة:ـ80-)8[.

ـأحد. الرابع:ـيرجونـمنهاـوتبقىـعىـحاهاـليسـفيها
اخامس:ـأهاـتفنىـبنفسها؛ـأهاـحادثة،ـوماـثبتـحدوثهـاستحالـبقاؤهـوهذاـ

قولـاجهمـوشيعته،ـواـفرقـعندهـيـذلكـبنـاجنةـوالنار؛ـكاـتقدم.
بأم،ـوهذاـقولـأيـ أهلهاـويصرونـمادًاـاـحسونـ تفنىـحركاتـ السادس:ـ

ـالعافـكاـتقّدم. اهذيل
السابع:ـأنـاهـيرجـمنهاـمنـيشاءـــكاـوردـيـاحديثـــثمـيبقيهاـشيئًا،ـثمـ

ـاليه. ـتنتهي ـأمدًا يفنيها،ـفإنهـجعلـها
ـبقاءـ ـالكفار ـــويبقىـفيها ـــكاـوردـيـالسنة ـَمنـشاء ـأنـاهـتعاىـُيرجـمنها الثامن:

اـانقضاءـله؛ـكاـقالـالشيخـرمهـاه.
وماـعداـهذينـالقولنـاأخرينـظاهُرـالبطان،ـوهذانـالقوانـأهلـالسنةـ

ـاهـ))). ـأدّلتها؟«. ُينظرـي

ـالطحاوية«ـابنـأيـالعزـص483. )))ـ»رح



ــ 1177 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
فهذهـهيـاأقوالـالثانيةـالتيـذكرهاـاأذرعيـيـ»رحه«،ـوماـهمناـهناـهوـماـ
ادعاهـمنـأنـالقولنـاأخرينـمتمان،ـوأهاـقوانـأهلـالسنة،ـفأناـأسأله:ـَمنـِمنـ
أهلـالسنةـقالـبأنـالنارـتفنى؟ـدعَكـمنـالرواياتـالفاسدةـالضعيفةـالتيـحتُجـهاـابنـ
ـبقولهـــ ـالذيـقالـبذلكـــمنـيعتد تيميةـعىـأنـبعضـالسلفـقالـبذلك،ـولكنـمنـهو
عداـابنـتيمية؟ـولنـجدـإىـذلكـسبيًا،ـفإنـكانـاأمرـكذلك،ـفلاذاـيقول:ـإنـهذينـ

ـالفعلـتدليسًا؟ ـأليسـيـهذا ـالسنة؟ القولنـقوانـأهل
ومنـاأدلةـالتيـاستحرهاـللقولـاأولـــوهوـفناءـالنارـــقولهـص484:

»فمنـأدلةـالقولـاأولـمنها:ـقولهـتعاى:ـ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہہ ھ ھ ھ ھ﴾ـ]اأنعـام:ـ28)[،ـوقـولهـتعاى:ـ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   * ى  ې  ې  ې 
ـااستثناءـ ـأتىـبعد ـيأتـبعدـهذينـااستثناءينـما ېئ ېئ ىئ﴾ـ]هود:ـ06)-07)[،ـوم

ـتعاى:ـ﴿ۓ  ـقوله:ـ﴿حت خت مت﴾ـ]هود:ـ08)[،ـوقوله امذكورـأهلـاجنة،ـوهو
ڭ ڭ﴾ـ]النبأ:ـ23[.

وهذاـالقولـــأعنيـالقولـبفناءـالنارـدونـاجنةـــمنقولـعنـعمرـوابنـمسعودـ
وأيـهريرةـوأيـسعيدـوغرهم،ـوقدـروىـعبدـبنـميدـيـ»تفسرهـامشهورـبسندهـاىـ
عمرـريـاهـعنهـأنهـقال:ـلوـلبثـأهلـالنارـيـالنارـكقدرـرملـعالجـلكانـهمـعىـ

ذلكـوقتـيرجونـفيه.ـذكرـذلكـيـتفسرـقولهـتعاى:ـ﴿ۓ ڭ ڭ﴾.
قالوا:ـوالنارـموجبـغضبه،ـواجنةـموجبـرمته،ـوقدـقال:ـ»ماـقىـاهـاخلقـ
ـإنـرمتيـسبقتـغضبي«ـويـروايةـ»تغلبـغضبي«ـ ـفوقـالعرش: ـفهوـعنده كتبـكتابًا

رواهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه.
قالوا:ـواهـسبحانهـيرـعنـالعذابـأنهـعذابـيومـعظيم،ـوأليم،ـوعقيم،ـومـ
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يرـــواـيـموضعـواحدـــعنـالنعيمـأنهـنعيمـيوم،ـوقدـقالـتعاى:ـ﴿ٺ ٺ 
عنـ حكايةـ تعاىـ وقالـ 56)[،ـ ]اأعراف:ـ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ـ
امائكة:ـ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ـ]غافر:ـ7[،ـفاـبدـأنـتسعـرمتهـ
هؤاءـامعذبن،ـفلوـبقواـيـالعذابـاـإىـغايةـمـتسعهمـرمته،ـوقدـثبتـيـالصحيحـ
ـلبثهمـيـالعذابـ ـفيهاـمتفاوتونـيـمدة ـبخمسنـألفـسنة،ـوامعَذبون ـالقيامة ـيوم تقدير
بحسبـجرائمهم،ـوليسـيـحكمةـأحكمـاحاكمن،ـورمةـأرحمـالرامن،ـأنـيلقـ
ـاآبادـعذابًاـرمدًاـاـهايةـله،ـوأماـأنهـيلقـخلقًاـُينعمـعليهمـوُحسنـ خلقًاـيعذهمـأبد
ـبالعرض. ـلذاته،ـواانتقامـمراد ـفمنـمقتىـاحكمةـواإحسانـمراٌد ـنعيًاـرمدًا إليهم
قالوا:ـوماـوردـمنـاخلودـفيها،ـوالتأييد،ـوعدمـاخروج،ـوأنـعذاهاـمقيم،ـوأنهـ
غرام،ـكلهـحقـمسَلٌمـاـنزاعـفيه،ـوذلكـيقتيـاخلودـيـدارـالعذابـماـدامتـباقية،ـ
ـففرقـبنـمنـيرجـمنـاحبســـوهوـحبسـ ـالتوحيد، ـأهُل ـبقائها وإناـيرجـمنهاـيـحاَل

ـاهـ. ـوبنـمنـيبطلـحبُسهـبخرابـاحبسـوانتقاضه«. عىـحالهــ
ـامذهب،ـفيكفيـ ـبعضـالسلفـقائلونـهذا ـليثبتـأن ـالرواياتـالتيـأوردها وأما
يـردهاـماـقررهـمّققـالكتابـوخّرُجـأحاديثهـاألبايـــوهوـمنـأتباعهـومنـأنصارـابنـ

ـحيثـقالـيـحاشيةـمعلقًاـعىـماـذكرهـعنـعمرـمنـ»تفسرـعبدـبنـميد«: تيميةــ
»ضعيف؛ـأنهـمنـروايتهـعنـاحسن،ـقال:ـقالـعمر،ـواحسنـمـيدركـعمرـ
ـ»واحسنـمـيسمعـمنـ ـ)2:ـ)7(ـعقبه: ريـاهـعنه،ـوقالـابنـالقيمـيـ»حاديـاأرواح«
عمر«،ـومعـذلكـحاولـتقويتهـبكامـخطايـاـغناءـفيه:ـ»وقدـرويـنحوهـعنـعبدـاهـ

ـاهـ))). ـأمامةـمرفوعًاـبسندـفيهـتالف«. ابنـعمروـموقوفًاـبسندـضعيف،ـوعنـأي

ـاحنفيـبحاشيةـص484. )))ـ»رحـالطحاوية«ـابنـأيـالعز
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وأماـماـادعاهـمنـأنـالنارـتفنى،ـوفّرقـبنـفناءـالنارـبَمنـفيها،ـوبنـخروجـَمنـ
فيهاـمنها،ـفيكفيـيـرّدهـأنهـمّردـقوٍلـباـدليل،ـبلـالدليلـقائمـعىـخافه،ـفالقرآنـ
ـالنار،ـوماـ ـاخروجـمن ـيتمنَون ـالكافرين ـتبقىـخالدة،ـوأن ـالنار ـبأن ـكاـسرىــ مِرحــ

همـبخارجنـمنها،ـوغرـذلكـماـسراهـيـرِدـاإمامـتقيـالدينـالسبكي.ـ
وقدـكتبـيـالردـعىـقولـابنـتيميةـهذاـــومنـتبعهـفيهـــاإمامـامجتهُدـتقيـ
الدينـالسبكيـــالذيـشهدـلهـالعلاءـبالوصولـإىـدرجةـااجتهادـامطلق،ـوسلمـلهـ
امحققونـبالدقةـواأمانةـيـالنظرـوالنقلـعنـاخصومـــوسمىـرسالتهـهذهـ»ااعتبارـ
ـالنار))). ـابنـتيميةـيـااحتجاجـلفناء ـالتيـألفها ـعىـالرسالة ـفيها ـراّدًا ـوالنار«، ببقاءـاجنة

وقدـثبتـيـظهرـاأصلـبخطـاحافظـالشمسـابنـطولون:ـ
»فائدة:ـقالـشيخـاإسامـتقيـالدينـالسبكيـيـ»فتاويه«ـيـأثناءـمسألةـ)إذاـ
وقفـعىـبنيهـالثاثةـإىـآخرها(:ـوهذاـالرجلـــأي:ـابنـتيميةـــكنُتـرددُتـعليهـيـ
حياتهـيـإنكارهـالسفرـلزيارةـامصطفىـملسو هيلع هللا ىلص،ـويـإنكارهـوقوَعـالطاقـإذاـحلفـبه،ـثمـ
ظهرـيـماـيقتيـأنهـليسـمنـُيعتمدـعليهـيـنقلـينفردـبه؛ـمسارعتهـإىـالنقلـلفهمهـ
كاـيـهذهـامسألة،ـواـيـبحثـينشئهـخلطهـامقصودـبغره،ـوخروجهـعنـاحدـجدًا،ـ
وهوـكانـُمكثرًاـمنـاحفظ،ـومـيتهّذبـبشيخ،ـومـيرتضـيـالعلوم،ـبلـيأخذهاـبذهنهـ
معـجسارتهـواتساعـخيالـوشغبـكثر،ـثمـبلغنيـمنـحالهـماـيقتيـاإعراضـعنـ
النظرـيـكامهـملًة،ـوكانـالناسـيـحياتهـابُتلواـبالكامـمعهـللرّدـعليهـوُحبسـبإماعـ

امسلمنـوواةـاأمورـعىـذلكـثمـمات.ـ
ومـيكنـلناـغرضـيـذكرهـبعدـموته؛ـأنـتلكـأمةـقدـخلت،ـولكْنـلهـأتباٌعـ

)))ـوسوفـأنقلـأغلبـرسالتهـلكـثرةـفوائدها،ـوأعتمدـعىـالنسخةـالتيـطبعهاـأصحابـكتابـ

ـاحرايـ)وذلكـمنـص43)-57)). ـتيمية ـالرباي،ـيـالردـعىـابن التوفيق
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ـإىـ ـللناسـروراٌت ـأمثاهم،ـولكن ـبالكامـمعهمـومع ـنتّرم ـَيُعون،ـونحن ينعقونـوا

اجوابـيـبعضـامسائل«))). 
ـالبسملةـواحمد: ـبعد ـالسبكيـيـرسالتهـ»ااعتبار« ـاإمام قال

»وبعد؛ـفإنـاعتقادـامسلمن:ـأنـاجنةـوالنارـاـتفنيان،ـوقدـنقلـأبوـممدـابنـ
معلومـ فإنهـ ذلك؛ـ بإماع،ـواـشكـيـ كافرـ وأنـمنـخالفهـ اإماعـعىـذلك،ـ حزمـ

منـالدينـبالرورةـوتواردتـاأدلةـعليهـقالـاهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ﴾ـ]البقرة:ـ39[،ـوقالـتعاى:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ﴾ـ]البقرة:ـ)8[،ـوقالـ

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ﴿ې  تعاى:ـ
]البقرة:ـ)6)-62)[،ـوقالـتعاى:ـ * ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴾ـ
﴿ھ ھ ے ے﴾ـ]النساء:ـ68)[ـإىـقوله:ـ﴿ٴۇ ۋ ۋ﴾ـ]النساء:ـ69)[،ـ
-64 ]اأحزاب:ـ * ڤ ڤ ڤ﴾ـ تعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  وقالـ

65[ـوقالـتعاى:ـ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ـ]اجن:ـ23[. 
ومنهاـيـمعنىـالتأبـيد:ـ﴿ں ں ڻ ڻ﴾ـ]البقرة:ـ86[،ـوقولهـتعاى:ـ

﴿ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ـ]البقرة:ـ67)[،ـوقولـهـتعاى:ـ﴿ک گ گ گ 
]النسـاء:ـ56[،ـوقـوله:ـ﴿پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ﴾ـ گ ڳ﴾ـ

]امائدة:ـ37[،ـوقوله:ـ﴿ی ی ی ی﴾ـ]العنكبوت:ـ23[،ـوقوله:ـ﴿ٹ ڤڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ]اإراء:ـ97[،ـوقولهـتعاى:ـ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ﴾ـ]الشورى:ـ45[. 

ـالسبكي«ـ)2:ـ0)2). ـابنـطولونـموجودـيـ»فتاوىـاإمام ـالذيـنقله ـالكام )))ـوهذا



ــ 1181 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
وغرهاـمنـاآياتـكثرـيـهذاـامعنىـجدًا،ـوذلكـيمنعـمنـاحتاِلـالتأويل،ـ
يمتنعـ ــ لكثرهاـ ــ اجسايـ البعثـ عىـ الداّلةـ اآياتـ أنـ كاـ بذلك،ـ لقطعـ ويوجبـ

ـبمقتىـالعلمـملة. ـبكفره ـأَوهاـحكمنا تأويلها،ـوَمن
وكذلكـاأحاديثـمتظاهرةـجدًاـعىـذلكـكقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أماـأهلـالنارـالذينـهمـ
أهلهاـفإهمـاـيموتونـفيهاـواـحيون«.ـصحيحـمنـحديثـأيـسعيد،ـوقولهـعليهـ
باموتـحتىـجعلـ النارـجيءـ إىـ النارـ وأهلـ اجنةـ إىـ اجنةـ أهلـ »إذاـصارـ السام:ـ
بنـاجنةـوالنارـفيذبحـفينادىـياـأهلـاجنةـاـموتـوياـأهلـالنارـاـموت«ـويـروايةـ

صحيحة:ـ»فخلودـفاـموت،ـويـاجنةـمثلـذلك«.
وأماـخلودـأهلـاجنةـيـاجنة،ـفهوـأيضًاـقطعيـثابتـيـالقرآنـوالسنة،ـوماـيدلـعىـ

ـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ذلكـقوله
تعاى:ـ﴿ڃ  وقالـ ]النساء:ـ22)[،ـ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ﴾ـ
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ﴾ـ]امائدة:ـ85[،ـوقولهـتعاى:ـ﴿ ی 
ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىب  يب جت حت﴾ـ]امائدة:ـ9))[،ـ
وقالـتعاى:ـ﴿ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴾ـ]احجر:ـ48[،ـوقالـتعاى:ـ

ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   * ې  ې  ۉ  ﴿ۉ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـ]البينة:ـ8-7[. 

فهذهـبعضـاآياتـالدالةـعىـذلك،ـوهيـكافية.ـ
قال اإمام السبكي:ـوبدأنا بالنار؛ أنا وقفنا عى تصنيف لبعض أهل العر ي 
ـأربعنـيـاجنة،ـوقدـذكرـ ـنحوـستنـيـالنارـونحو ـآيةـمنها ـنحوـمئة فنائها)))،ـوقدـذكرنا

ـابنـقيمـاجوزية. ـابنـتيمية،ـوتلميذه ـبه )))يقصد
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اخلدـأوـماـاشتقـمنهـيـأربعـوثاثنـيـالنار،ـوثانـوثاثنـيـاجنة،ـوذكرـالتأبيدـيـ
أربعـيـالنارـمعـاخلود،ـويـثانـيـاجنةـمنهاـسبعـمعـاخلود،ـوذكرـالتريحـبعدمـ
اخروجـأوـمعناهـيـأكثرـمنـثاثن،ـوتضافرـهذهـاآياتـونظائرهاـيفيدـالقطعـبإرادةـ
حقيقتهاـومعناها،ـوأنـذلكـليسـماـاستعملـفيهـالظاهرـيـغرـامرادـبه،ـولذلكـأمعـ
امسلمونـعىـاعتقادـذلكـوتلقوهـخلفًاـعنـسلفـعنـنبيهمـملسو هيلع هللا ىلص،ـوهوـمركوزـيـفطرةـ
امسلمن،ـمعلومـمنـالدينـبالرورة،ـبلـوسائرـامللـغرـامسلمنـيعتقدونـذلك،ـ
ومنـرَدـذلكـفهوـكافر،ـومنـتأولهـفهوـكمنـتأولـاآياتـالواردةـيـالبعثـاجساي،ـ

ـبمقتىـالعلم.ـ ـأيضًا وهوـكافر
وقد وقفت عى التصنيف امذكور))) وذكر فيه ثاثة أقوال ي فناء اجنة والنار: 

أحدها: إهاـتفنيان،ـوقال:ـإنهـمـيقلـبهـأحدـمنـالسلف.ـ
والثاي: إهاـاـتفنيان.

والثالث: إنـاجنةـتبقى،ـوالنارـتفنى،ـومالـإىـهذاـواختاره،ـوقال:ـإنهـقولـالسلف. 
ـقاله،ـوإناـرويـ ـأنـأحدًاـمنهم ـأبرئـالسلفـعنـذلك،ـواـأعتقد ـاه!ـوأنا ومعاذ
عنـبعضهمـكلاتـُتتأَول،ـكاـتتأولـالـُمشكاتـالتيـَتِرُدـوُحَملـعىـغرـظاهرها،ـ
ـفيهـماـجبـ ـيقع ـالعلاء ـفيهاـماـجبـتأويُله،ـكذلكـكام ـأنـاآياتـواأحاديثـيقع فكا

تأويُله.ـ

ـثابتـيـكتابـابنـقيمـ ـفيه ـالسبكيـعىـماـجاء ـاإمام ـالذيـيرد ـالنقلـمنـالتصنيفـامذكور )))ـوهذا

اجوزيةـهوـكتابـ»حاديـاأرواحـإىـبادـاأفراح«،ـوقدـقالـفيهـيـص244:ـ»وهذاـموضعـ
ـأقوال:ـ ـامتأخرونـعىـثاثة اختلفـفيه

)أحدها(:ـإنـاجنةـوالنارـفانيتانـغرـأبديتن،ـبلـكاـماـحادثتانـفهاـفانيتان.ـ)والقولـالثاي(:ـ ـ
ـاهـ. ـفانية«. ـأبديةـوالنار ـباقية ـإنـاجنة ـالثالث(: ـباقيتانـدائمتانـاـتفنيان.ـ)والقول إها
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ومنـجاءـإىـكلمـاتـترُدـعنـالسلفـيـترغٍيبـأوـترهيٍبـأوـغرـذلك،ـفأخذـ
بظاهرهاـوأثبتهاـأقوااًـضَلـوأضَل،ـوليسـامرادـذلكـمنـدأبـالعلاء،ـودأبـالعلاءـ
التنقُرـعنـمعنىـالكامـوامرادـبه،ـوماـانتهىـإليناـعنـقائله،ـفإذاـحققناـأنـذلكـمذهبهـ
واعتقادهـنسبناهـإليه،ـوأماـبدونـذلكـفا،ـواـسياـيـمثلـهذهـالعقائدـالتيـامسلمونـ

مطبقونـفيهاـعىـيء.ـ
كيفـيعمدـإىـخافـماـهمـعليهـينسبهـإىـجلةـامسلمن،ـوقدوةـامؤمنن،ـ
وجعلهاـمسألةـخافـكمسألةـالوضوءـيـبابـالوضوء،ـماـأبعدـمنـصنعـهذاـعنـ

العلمـواهدى؟ـوهذهـبدعةـمنـأنحسـالبدعـوأقبحها،ـأضَلـاهـمنـقاهاـعىـعلم.
فإنـقلت:ـقدـقالـاهـتعاى:ـ﴿ۓ ڭ ڭ﴾.ـ

ـالقليلـوالكثر،ـوعىـماـاـهايةـله. قلت:ـهوـمعـمنَكرـيصُدقـعى
فإنـقلت:ـهوـمعـقلة؛ـأنـ»أفعااً«ـمنـموعـالقلة.

ـالزمان،ـوالزمانـيصدقـعىـالقليلـ ـأيضًا،ـفاحقبة: ـالكثرة ـبجمع قلت:ـقدـجمع
ـامفردـكذلك،ـفاـظنكـباجمع؟ـ والكثر،ـفإذاـكان

وتفسرـاخلودـبعدمـاخروجـمنهاـماـدامتـباقية،ـفليسـبصحيح،ـوليسـذلكـ
ـالتأبيُد،ـ ـاخلود ـالفانية،ـاـيصُح.ـوحقيقة ـالدار ـفانـخالٌدـيـهذه ـقلت: ـفإنكـإذا بخلود،
وقدـيستعملـيـامكثـالطويلـمازًا،ـوأماـاستعالهـيـاخلودـيـمكانـإىـحنـفنائهـ

ـالعرب.ـ فهذاـمعنىـثالثـمـيسمعـمن
فإنـقلت:ـقولهـتعاىـيـسورةـاأنعام:ـ﴿ ژ ڑ ڑ ک ک کک 
ـإىـقوله:ـ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾،ـ گ گ گ گ﴾ـ]اأنعام:ـ28)[
وأولياؤهمـهمـالكفارـلقوله:ـ﴿ژ ڑ ڑ ک  ک﴾ـ]اأنعام:ـ)2)[ 
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وقولهـيـسورةـهودـيـأهلـاجنةـوأهلـالنار:ـ﴿ۀ ہ ہ ہ﴾ـ]اأنعام:ـ28)[،ـعىـ

ـباقيتن؟ ـإذاـكانتا ماذاـحمل
قلت:ـقدـتكلمـالناسـيـذلكـوأكثروا،ـوذكرـأبوـعمروـالدايـيـتصنيفـلهـيـ
ذلكـسبعةـوعرينـقواً،ـليسـفيهاـأنـالكفارـيرجونـمنـالنار،ـوإناـأقوالـُأخرـمنها:ـأنهـ
ـونحوه.ـ ـفيهاـيـالزمهرير، ـالتيـيكونـأهلـالنار ـأوـاأزمنة ـالتيـقبلـدخوهم، ـامدة استثناء
وأهلـاجنةـفياـهوـأعىـمنهاـمنـرضوانـاهـوماـاـيعلمهـإاـهو،ـأوـأنهـاستثناءـمعّلقـ
بامشيئة،ـوهوـاـيشاءـخروجهم،ـفهوـأبلغـيـالتابيد،ـأوـأنـ»إا«ـبمعنىـالواو،ـكقوله:ـ
»إاـالفرقدان«،ـأوـأهاـبمعنىـ»سوى«ـحكاهـالكوفيون،ـكقوله:ـ﴿ڃ ڃ ڃ چ﴾ـ
]النساء:ـ22[،ـوقوله:ـ﴿ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې﴾ـ]اأنبياء:ـ22[ـأوـأنـااستثناءـلِـاـبعدـ
الساواتـواأرض،ـكقوله:ـ»اـتكسلـحواًـإاـماـشئت،ـمعناهـالزيادةـعىـاحول،ـأوـ
أنهـلعصاةـامؤمنن،ـوالذيـيدلـعىـالتأبيدـقولهـيـاجنة:ـ﴿حت خت مت﴾،ـفلوـمـ
ـااستثناُءـعىـ ـفبقيـيقينًا ـفيتعنـاجمعـبنـأولـاآيةـوآخرها، ـلكانـمقطوعًا، يكنـمؤبدًا
ظاهرـهذاـامجازـيـقوله:ـ﴿حت خت مت﴾،ـوليسـالتجوزـفيهـبأوىـمنـالتجوزـيـ

ااستثناء،ـويرجحـالتجوزـيـااستثناءـاأدلةـالدالةـعىـالتخليد،ـوقولهـيـالنار:ـ﴿ۈئ 
ېئ ېئ ېئ ىئ﴾ـيناسبـالوعيدـوالزيادةـيـالعذابـواـيناسبـاانقطاع.

ـاستثناُءـمدةـزمانيةـمنـقوله:ـ﴿ەئ ەئ وئ  ـأنـ﴿ ۇئ ۆئ ۆئ﴾ـظاهُره واعلم
ـيرادـها:ـظرفـمكان،ـويكونـااستثناءـمنـالضمرـيـ﴿ائ﴾،ـ وئ﴾،ـوحتملـأن
ويرادـبهـالطبقةـالعلياـالتيـهيـلعصاةـامؤمنن،ـفكأنهـقال:ـإاـماـشاءـربكـمنـأمكنةـ

جهنم.ـ
فإنـقلت:ـقدـقالـأبوـنرة:ـالقرآنـكلهـينتهيـإىـهذهـاآيةـ﴿ۈئ ېئ ېئ ېئ 

ىئ﴾.ـ
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ـالكفارـمنـ قلت:ـهذاـكامـصحيح،ـواهـيفعلـماـيريد،ـوليسـيـذلكـأنهـيرج

النار.ـ
فإنـقلَت:ـقدـروىـعبدـبنـميدـيـ»تفسره«:ـعنـسليانـبنـحرب:ـناـمادـبنـ
سلمة:ـعنـثابت:ـعنـاحسن:ـقالـعمرـريـاهـعنه:ـلوـلبثـأهلـالنارـيـالنارـبقدرـ

رملـعالج،ـلكانـهمـعىـذلكـيومـيرجون.ـ
ـاأثرـيـ»تفسرـعبد«ـيـموضعن:ـ ـيسمعـمنـعمر،ـوقدـرأيتـهذا قلت:ـاحسنـم
يـأحدما:ـ»يرجون«،ـويـاآخرـ»يرجون«،ـاـتريحـفيهـفقدـحصلـهمـرجاءـثمـ
ييأسون،ـويرجونـحتملـأنـيكونـمنـالنارـإىـالزمهرير،ـوحتملـأنـيكونـذلكـيـ

عصاةـامؤمنن،ـفلمـجئـيـيءـمنـاآثارـأنهـيـالكفار«.ـاهـ.ـ
أقول:ـأواًـنقول:ـكيفـجيزـابنـتيميةـومنـتبعهـنسبةـهذاـالقولـأعنيـفناءـالنارـ
ـيزعمونـ ـامنقطع،ـمنـحيثـالرواية،ـوالذيـاـيدلـعىـما ـاأثر لعمرـمعتمدينـعىـهذا
منـحيثـالدراية؟ـثمـإنهـيتعنـمُلـهذهـالروايةـعىـالعصاةـمنـامؤمنن،ـفهؤاءـهمـ
الذينـيرجونـمنـالنار،ـوهذاـاحملـحصلـالتوافقـمعـاأحاديثـواآياتـامتكاثرةـ
ـالضعيفة!ـ ـالرواية ـبناءـعىـنحوـهذه ـالدين ـقولـيـأصول ـإىـاخراع الواردة،ـواـنضطر
ثمـإنـابنـتيميةـوالشارحـاأذرعّيـومنـيتبعهمـيّدعونـأنـالكفارـاـيرجونـ
منـالنارـبلـخرب،ـفاـيتحققـماـقالهـعمرـمنـأهمـيُرجون،ـفإنـاخروجـاـيتحققـ
ـالروايةـ ـيستدلـهذه ـأن ـاّدعىـخراها،ـفكيفـيصحـله ـتيمية ـبقاءـوجودها،ـوابُن إاـحال

التيـخالفهـعىـقوله؟!ـ
ـالروايةـعىـالعصاةـ ـيتعنـملـهذه ـإنه ـيستدعيـالعجب،ـولذلكـقلنا: أليسـهذا
ـيعارضـ ـعندـذاكــ ـامسلمن؛ـأنهــ ـينبغيـعدمـملهـعىـعصاة ـاأثر ـامؤمنن،ـوهذا من
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ـالنار:ـإنكمـماكثونـ ـالطرايـ»الكبر«ـمرفوعًا:ـ»لوـقيلـأهل ـابنـمسعودـي ماـوردـعن

يـالنارـعددـكلـحصاةـيـالدنياـلفرحوا«.ـ
ـالسبكي:ـ ـالتقُي ـاإمام ثمـقال

»فإنـقلت:ـقدـقالـهذاـامصنفـأنهـحتجـعىـفناءـالنارـبالكتابـوالسنةـوأقوالـ
الصحابة،ـوإنـالقائلنـببقائهاـليسـمعهمـكتابـواـسنةـواـأقوالـالصحابةـريـاهـ

عنهم.ـ
ـاه،ـوماـداّانـعىـبقائها.ـ ـالكتابـوالسنةـبنـأظهرناـبحمد قلت:ـهذا

فإنـقلت:ـقدـقال:ـيـ»مسندـأمد«ـحديثـذكرـأنهـينبتـفيهـاجرجر.ـ
ـولوـصحـُمِلـعىـطبقةـ ـليسـيـ»مسندـأمد«ـولكنهـيـغره،ـوهوـضعيف، قلت:

العصاة.ـ
فإنـقلت:ـقالـحربـالكرماي:ـسألتـإسحاقـعنـقولـاهـتعاى:ـ﴿ۇئ ۇئ ۆئ 

ۆئ﴾ـفقال:ـأتتـهذهـاآيُةـعىـكلـوعيدـيـالقرآن.ـ
وعنـأيـنرة:ـعنـبعضـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـقال:ـهذهـاآيةـتأيـعىـالقرآنـ

كّلهـحيثـكانـيـالقرآنـ﴿حئ مئ﴾ـ]هود:ـ08)[ـتأيـعليه.ـ
قلت:ـإنـصحتـهذهـاآثارـُملتـعىـالعصاة؛ـأنـالقرآنـمـيردـفيهـخروُجـ
العصاةـمنـالنارـرحًا،ـإناـوردـيـالسنةـبالشفاعة،ـفامرادـهذهـاآثارـموافقُةـالقرآنـ
للسنةـيـذلك،ـفإنـالسلفـكانواـشديديـالوقفـومـجدواـيـالقرآنـخروجـاموحدينـ

ـامعتزلة.ـ ـتقوله ـاخلود؛ـكا ـالنار،ـوكانواـيافون من
فإنـقلت:ـقالـابنـمسعودـريـاهـعنه:ـليأتنـعىـجهنمـزمانـنخفقـأبواهاـ

ـأحقابًا.ـ ـيلبثونـفيها ـأحد،ـوذلكـبعدما ليسـفيها
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قلت:ـإنـصَحـهذاـعنـابنـمسعودـُملـعىـطبقةـالعصاة،ـوقوله:ـأحقابًاـحملـ

ـالقرآنـحتىـيصحـاحملـعىـالعصاة«.ـاهـ. عىـاأحقابـغرـامذكورةـي
أقول:ـاأثرـالواردـعنـابنـمسعودـيدلـعىـأنـالنارـتبقىـوذلكـقوله:ـ»ليأتنـ
عىـجهنمـزمانـخفقـأبواهاـليسـفيهاـأحد«،ـفإذاـكانتـصفةـجهنمـكذلكـأهاـتبقى،ـ
فكيفـيّدعيـابنـتيميةـأهاـتـفنى؟ـثمـامفهومـمنـقولـابنـمسعود:ـإنـمنـكانـفيهاـ
ـتفنى،ـاـأهمـيرجونـ ـبأها ـيقول: ـفإنه ـابنـتيمية يرجونـمنهاـوهيـتبقىـموجودة،ـوأما

منهاـوهيـباقية.ـ
فكيفـجيـزـابنـتيميةـلنفسهـااستدالـهذاـاأثرـلقوله؟ـأليسـهذاـنوعًاـمنـ
ـاأثرـعنه،ـ ـإنـثبتـهذا ـأنه : ـالسبكيــ ـأشار ـكا ـالدين؟ـولذلكـنحنـنجزمــ التدليسـي
ـبعدـسننـ ـــولو ـالنار ـفإهمـهمـاخارجونـمن فإنهـممولـقطعًاـعىـالعصاةـمنـامؤمنن؛
عديدةـــبفضلـاهـتعاى،ـوهذاـاـيكونـابنـمسعودـقوٌلـيالفـبهـقولـعلاءـأهلـ

السنة.ـ
ـالصحابةـاـتثبت؛ـكاـ ـالقولـأيـهريرةـوغرهـمن ـنسبةـهذا وأقولـكذلك:ـوإن
زعمـالشارحـنقاًـعنـابنـتيمية،ـوأنتـترىـأنـاستدالهـبامفهومـمنـاأثرـاـيصح،ـ
ـــوإنـكانـ ـبه ـثمـجزم ـامعنى، ـيريدهـمن ـبحملهـعىـما ـبلـهجمـعليه وأنهـاـُحسنـفهُمه،

ـوهذاـهوـشأنـامبتدعة،ـفاـيغَرَنـأحٌدـباـيقول.ـ امعنىـخطرًاــ
ـالسبكي:ـ ثمـقال

ـالدارينـعمرانًا،ـوأرعهاـخرابًا.ـ ـالشعبي:ـجهنمـأرع »فإنـقلت:ـقال
ـالشعبيـمنـذلك،ـفإنهـيقتيـخرابـاجنة.ـ قلت:ـأناـأعيذ

ـامسائلـ ـفإنـهذه ـامصنفـعىـاإماع؛ـأنهـغرـمعلوم؛ ـقدـاعرضـهذا فإنـقلت:
اـيقطعـفيهاـبإماع،ـنعمـقدـيظنـفيهاـاإماع،ـوذلكـقبلـأنـيعرفـالنزاع،ـوقدـعرفـ

ـالساعة.ـ ـبلـإى النزاعـقديًاـوحديثًا،
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ـبلـيعرضـبنقلـخافـريح،ـ ـبأنهـغرـمعلوم، ـاإماعـاـُيعَرضـعليه قلت:
ـبإماعـدعوىـ ـفيها ـامسائلـاـيقطع ـإنـهذه ـينقله،ـوإناـهوـمنـترفهـوفهمه،ـوقوله: وم

مّردة.ـ
فإنـقلت:ـقدـقال:ـمـأعلمـأحدًاـمنـالصحابةـريـهـعنهمـقال:ـاـتفنى،ـوإناـ

ـُنقلـعنهمـهذاـوهذا.ـ ـالتابعون امنقولـعنهمـضُدـذلك،ـلكن
بالنـقلـعنـالصحابةـريـاهـعنهمـوالتابعن،ـولنـجدهـ قلت:ـهوـمطاَلٌبـ
وغايتهـــكاـقلتـلكـــيأخذهـمنـكلاتـوردتـَفِهمـمنهاـذلك،ـوجبـتأويُلهاـحسينًاـ

للظّنـهم.ـ
فإنـقلَت:ـقدـقال:ـإنهـليسـيـالقرآنـماـيدلـعىـأهاـاـتفنى،ـبلـالذيـيدُلـ
ـيقتيـخلودهمـفيهاـماـدامتـباقيةـاـ ـأبدًا،ـوأنه ـأهمـخالدونـفيها ـالقرآنــ ــعىـظاهر

ـالتوحيد.ـ ـبقائهاـوبقاءـعذاها؛ـكاـيرجـأهل يرجونـمنهاـمع
ـاخلودـيـمكانـيقتيـبقاءـذلكـامكان. قلت:ـقدـقلتـلك:ـإنـحقيقة

وقدـتأملتـكامـامصنفـفلمـأَرـفيهـزيادةـعىـذلك،ـبلـاندفعـيـذكرـاآياتـ
ـالنار.ـ ـالكفارـبعدـفناء وأحاديثـالشفاعة،ـومـيبنـماـيؤولـإليهـأمر

فإنـقلَت:ـقدـفرقـبنـبقاءـاجنةـوالنارـرعًاـوعقاً،ـأماـرعًاـفمنـوجوه:ـ
أحدها:ـأنـاهـتعاىـأخرـببقاءـنعيمـأهلـاجنةـودوامها،ـوأنهـاـنـفادـلهـواـ
انقطاع،ـيـغرـموضعـمنـكتابه،ـكاـأخرـأنـأهلـاجنةـاـيرجونـمنها،ـوأماـالنارـ

وعذاها،ـفلمـيرـببقاءـذلكـبلـأخرـأنـأهلهاـاـيرجونـمنها.ـ
ـأهمـيـعذابـمقيم،ـوأهمـاـيفرـعنهم،ـواـيففـ قلت:ـقدـأخرـيـالنارـوأهلها
ـالقرآنـبنفيه.ـ عنهم،ـفلوـفنيتـلكانـإماـأنـيموتواـفيها،ـأوـيرجوا،ـوكٌلـمنهاـأخرـي
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فإنـقلت:ـقدـذكَرـمنـالوجوهـالرعية:ـأنـاجنةـمنـمقتىـرمته،ـوالنارـمنـ
ـانتهاءـ ـله ـيكون عذابه،ـفالنعيمـمنـموجبـأسائه،ـوالعذابـمنـخلوقاته،ـوامخلوقـقد

ـبغره.ـ ـتتعلق اـسياـخلوقـُخلقـحكمة
ومنـأسائهـتعاى:ـشديدـالعقاب،ـواجبار،ـوالقهار،ـوامذل،ـوامنتقم،ـفيجبـ

دوامهـبدوامـذاتهـوأسائهـأيضًا.ـ
فنقولـهذاـالرجل:ـإنـكانتـهذهـاأساءـوالصفاتـتقتيـدوامـماـيقتضيهـمنـ
اأفعالـفيلزمـقدمـالعام،ـوإنـكانتـاـتقتيـفاـيلزمـدوامـاجنة،ـفأحدـاأمرينـازمـ

لكامـهذاـالرجل،ـوكلـمنـاأمرينـباطل،ـفكامـهذاـالرجلـباطل.ـ
فإنـقلت:ـقدـقال:ـإنهـخرـأنـرمتهـوسعتـكلـيء،ـو»سبقتـرمتيـغضبي،ـ

فإذاـقدرـعذابـاـآخرـلهـمـيكنـهناكـرمةـالبتة.ـ
ـاآخرةـداران:ـدارـرمةـاـيشوهاـيء،ـوهيـاجنة،ـودارـعذابـاـيشوبهـ قلت:
يء،ـوهيـالنار،ـوذلكـدليلـعىـالقدرة،ـوالدنياـختلطةـهذاـوهذا،ـفقوله:ـإذاـقّدرـ
عذاٌبـاـآخَرـلهـمـيكنـهناكـرمٌةـالبتة،ـإنـأرادـنفيـالرمةـمطلقًاـفليسـبصحيح؛ـ
أنـهناكـكالـالرمةـيـاجنة،ـوإنـأرادـمـيكنـيـالنار،ـقلنا:ـمه،ـوإنـقال:ـإهاـيء،ـ

والعقابـيء،ـوقدـقالـتعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڤ﴾ـ]اأعراف:ـ56)[. 
ـلعادتـ ـالدنيا ـلوـردتـإى ـثبتـأنهـحكيمـرحيم،ـوالنفوسـالريرة فإنـقلت:ـقد
اـتصلحـأنـتسكنـدارـالسام،ـفإذاـعذبواـعذابًاـخلصـنفوسهمـمنـذلكـالر،ـكانـ
هذاـمعقواًـيـاحكمة،ـأماـخلقـنفوسـتعملـالرـيـالدنياـويـاآخرةـاـتكونـإاـ
ـاحكمةـوالرمةـماـاـيظهرـيـغره،ـوهذاـكانـ للعذاب،ـفهذاـتناقضـيظهرـفيهـمناقضة
جهمـينكرـأنـيكونـاهـتعاىـأرحَمـالرامن،ـبلـيفعلـماـيشاء،ـوالذينـسلكواـطريقتهـ
كاأشعريـوغرهـليسـعندهمـــيـاحقيقةـــلهـحكمةـواـرمة.ـوإذاـثبتـأنهـحكيمـ
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رحيمـــوُعلمـبطانـقولـجهمـــتعنـإثباتـماـتقتضيهـاحكمنةـوالرمة،ـوماـقالهـ
ـقالوه،ـوقدـأخرـتعاىـ ـما ـفإنـذلكـمستلزم ـتأبيُدـجهنم؛ ـأعظُمـغلطهمـاعتقاُدهم امعتزلة
أهلـاجنةـوالنارـاـموت،ـفاـبدـهمـمنـدار،ـومالـأنـيعذبواـبعدـدخوهمـاجنةـفلمـ

يبقـإاـدارـالنعيم،ـواحيـاـيلوـمنـلذةـأوـأم،ـفإذاـانتفىـاأمـتعينتـاللذةـالدائمة.ـ
إبليسـوهامانـوسائرـ أنـ فيقتيـ بهـيـآخرـكامهـ قلت:ـقدـّرحـباـرحـ
الكفارـيصرونـإىـالنعيمـامقيمـواللذةـالدائمة،ـوهذاـماـقالـبهـمسلم،ـواـنراي،ـ

واـهودي،ـواـمرك،ـواـفيلسوف))). 
أماـامسلمونـفيعتقدونـدوامـاجنةـوالنار،ـوأماـامركـفيعتقدـعدمـالبعث،ـوأماـ
ـنعرفـ ـالرجلـما ـالقولـالذيـقالهـهذا ـفهذا ـالنفوسـالريرةـيـأم، ـأن الفيلسوفـفيعتقد

أحدًاـقاله،ـوهوـخروجـعنـاإسامـبمقتىـالعلمـإمااً.ـ
ـكانـاهـتعاىـيقول:ـ﴿ی ی ی ی﴾ـ]العنكبوت:ـ23[،ـ وسبحانـاهـإذا
ـتعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ]اإراء:ـ97[،ـونبيهـملسو هيلع هللا ىلصـيرـبذبحـ وكذلكـقوله
اموتـبنـاجنةـوالنار،ـواـشكـأنـذلكـإناـُيفعلـإشارًةـإىـإياسهمـوحُققهمـالبقاءـ
ـينتقلونـإىـاللذةـوالنعيمـلكانـذلكـرجاًءـعظيًاـهمـوخرًاـ ـفلوـكانوا الدائمـيـالعذاب،
منـاموت،ـومـحصلـهمـإياٌس،ـفمنـيصّدقـهذهـاآياتـواأحاديثـكيفـيقولـهذاـ
الكام؟ـوماـقالهـمنـخالفةـاحكمةـجهل،ـوماـينسبهـإىـاأشعريـريـاهـعنهـافراءـ

ـباهـتعاىـمنه.ـ ـنعوذ عليه
ـبذلكـالعذابـفُيسلمون.ـ ـالّر، فإنـقلت:ـقدـيقول:ـإنهـخلصـنفوسهمـمن

ـالعذاب،ـ ـيبقونـيـدار ـالنار ـأهل ـالوجود،ـمنـأن ـامائلنـإىـوحدة ـينقلـعنـبعضـامتصوفة ـإاـما (((

ـامسألةـ ـفيهـهذه ـفقدـوضحنا ـ»أصحابـالنارـومصرهم«، ـكتابنا: ـانظر ولكنـعذاهمـينقلبـنعيًا!
ـاستداهمـعىـأقواهم. ـالفرقـووجه ـآراء ـفيها بتفصيلـوذكرنا
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قلت:ـمعاذـاه،ـأماـإسامهمـيـاآخرةـفاـينفعهم،ـبإماعـامسلمن،ـوبقولهـ
]اأنعام:ـ58)[،ـوأماـخلوصهمـمنـ تعاى:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ـ
الشـرـفـباطل؛ـلقولهـتعاى:ـ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ـ]البقرة:ـ7[ـو﴿پ پ پ﴾ـ

ـأوـيدخلـفيهاـخر.ـ ]التوبة:ـ87[،ـفهذاـيستحيلـأنـيرجـالرـمنـقلوهمــ
فإنـقلت:ـماـيـخلقـهؤاءـمنـاحكمة؟ـ

ـاهـتعاىـالقادرـعىـأنـ ـامؤمنن،ـوفكرهمـيـعظمة ـالقدرة،ـواعتبار ـإظهار قلت:
ـالطرفـ يلقـامائكةـوالبرـالصاحنـواأنبياءـوممدًاـسيدـاخلق،ـوعىـأنـيلقـمن

اآخرـفرعونـوهامانـوأباـجهلـوشياطنـاإنسـواجنـوإبليسـرأسـالضال.ـ
والقادرـعىـخلقـدارين،ـمتمحضةـكلـواحدةـمنها،ـهذهـللنعيمـامقيم،ـوهذهـ
للعذابـامقيم،ـودارـثالثةـــوهيـالدنياـــمتزجةـمنـالنوعن،ـفسبحانـمنـهذهـقدرته،ـ
وجلتـعظمته،ـوكانـاهـسبحانهـقادرًاـأنـيلقـالناسـكَلهمـمؤمننـطائعن،ـولكنـ
أرادـسبحانهـأنـيبنـاليءـوضده،ـَعِلَمهـمنـعِلَمه،ـوجهلهـمنـجهله،ـوالعلمـمنشأـ
السعادةـكلها،ـنشأـعنهـاإيانـوالطاعة،ـواجهلـمنشأـالشقاوةـكلها،ـنشأـعنهـالكفرـ

وامعصية.ـ
وماـرأيتـمفسدةـمنـأمورـالدنياـتنشأـإاـعنـاجهلـفهوـأرـاأشياء.ـ

فإنـقلت:ـقدـُنـقلـعنـجهمـوأصحابهـأهمـقالواـبفناءـاجنةـوالنار،ـوإنـأئمةـ
اإسامـكفروهمـبذلكـأربعـآياتـمنـالقرآن:ـقولهـتعاى:ـ﴿ڀ ٺ﴾ـ]الرعد:ـ

35[،ـو﴿ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ـ]ص:ـ54[،ـو﴿ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ـ]الواقعة:ـ33[،ـو﴿ حت 
خت مت﴾،ـوماـرواهـالطرايـوابنـماجهـيـالتفسر.ـ

ـالنارـواجنةـأوـأحدما،ـفهوـكافر.ـ قلت:ـمنـقالـبفناء
فإنـقلت:ـقدـقالـهذاـامصنف:ـإنـهذاـقالهـاجهمـأصلهـالذيـاعتقده،ـوهوـ
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ـبهـعىـحدوثـ ـاستدلوا ـأهلـالكام امتناعـوجودـماـاـيتناهىـمنـاحوادث،ـوهوـعمدة

اأجسام،ـوحدوثـماـاـيلوـمنـاحوادث.ـ
قلت:ـيـهذاـدسيـسٌةـيشبهـأنـيكونـهذاـامصنفـقصدـبهـالتطرقـإىـحلولـ
احوادثـبذاتـالباريـتعاىـوتنزه)))،ـوقدـأطالـالكامـيـذلك،ـوقالـبعده:ـإنهـاشتبهـ
هذاـعىـكثرـمنـأهلـالكام،ـهذاـماـاعتقدوهـحقًا،ـحتىـبنواـعليهـحدوثـماـمـيلـ
عنـاحوادث،ـثمـقال:ـوعليهـأيضًاـنـفيـالصفات؛ـأهاـأعراضـاـتقومـإاـبجسمـ
هذاـكامه.ـويشبهـأنـيكونـعملـهذاـالتصنيفـوسيلةـإىـتقريرـذلك،ـنسألـاهـتعاىـ
العافيةـوالسامة،ـواحمدـهـوحدهـوصىـاهـعىـسيدناـممدـوآلهـوصحبهـوأزواجهـ

ـاهـ.ـ ـتسليًاـكثرًا«. ـبإحسانـوسلم وذريتهـوالتابعنـهم
هذاـهوـغالبـتلكـالرسالةـمـنحذفـمنهاـإاـالعديدـمنـاآياتـاأخرىـالتيـ

أتىـهاـامصنفـيـمقامـبقاءـاجنةـوالنار؛ـاكتفاَءـباـأوردناه.ـ
رحمـاهـاإمامـالسبكيـفانهـكانـمققًاـعامًاـكبرًاـقائًاـبالدعوةـوالدفاعـعنـهذاـ

ـالعاملون)2).  ـالعلاء ـيكون الدين،ـوهكذاـجبـأن
)))ـواـيفىـانـابنـتيميةـوابنـقيمـاجوزيةـيقوانـبحلولـاحوادثـيـذاتـاإلهـعزـوجل،ـوهذاـ

يثبتـأنـآراءـابنـتيميةـمـتكنـواضحةـمشهورةـبنـعلاءـعره،ـويدّلـذلكـعىـأنهـكانـحاولـ
ـالذينـكانواـغالبنـيـذلكـالعر. ـيستطيعـإخفاءـشذوذهـوخالفاتهـأهلـالسنة قدرـما

)2)ـوقدـجرأـبعضـامعارينـمنـاستخفـقومهـفأطاعوهـيـاابتداعـبدعوىـاانفتاحـومراجعةـ

الراثـالقديم،ـورورةـاانفتاحـعىـالقولـبأنـماـقالهـابنـتيميةـهوـالصحيح،ـوقدـرددتـ
عليهـبرسالةـخاصةـأبطلتـلهـماـاعتمدـعليهـمنـشبهاتـودعاوى،ـوأكثرهاـأخذهـمنـابنـقيمـ
ـوالنصارىـاـجبـ ـإنـاليهود ـوهيـقوله: ـمنها ـالردئيةـأخرىـأردأ ـالبدعة ـوقدـأضافـهذه اجوزية،
ـبلـيكفيهمـااعرافـبنبوته،ـوالبقاءـعىـ ـالصاةـوالسام، ـاتباعـريعةـسيدناـممدـعليه عليهم
ـبعضـفرقـاليهودـ ـقاله ـبا ـالباطلـيذكرنا ـالقول ماـهمـعليهـمنـعملـومنـدينـومنـريعة.ـوهذا

ـنبيـإىـالعربـفقطـاـإىـغرهم. ـنبيـفعاً،ـولكنه السابقنـمنـأنـسيدناـممدًا
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ـالتطُرقـإىـحلولـاحوادثـ ـابنـتيميةـيقصد ـالسبكيـمنـأن ـاإمام وماـأشارـإليه
ـالذيـاـشكـقدـ ـابنـأيـالعز ـفلذلكـنرىـأن ـابنـتيمية، ـقصده ـفعًاـما بذاتـالباري،ـهو
ـقدـشددـعى:ـ»أنـ ـالنار«،ـيـ»رحه«ـعىـ»الطحاوية«، ـابنـتيميةـيـفناء اخترـ»رسالة
امتناعـوجودـماـاـيتناهىـمنـاحوادث،ـوهوـعمدةـأهلـالكامـامذمومـالتيـاستدلواـ
هاـعىـحدوثـاأجسام،ـوحدوثـماـمـيلـمنـاحوادث،ـوجعلواـذلكـعمدهمـيـ

ـاهـ))). حدوثـالعام«.
وكامهـهذاـاـقيمةـله،ـبلـهوـتكرارـلِـاـقالهـابنـتيمية،ـواحقـــكاـقررناهــ:ـ
أنـحوادثـاـأولـهاـأمرـباطل،ـاـسبيلـإىـإثباتهـوالقولـبه،ـفضاًـعنـنسبتهـإىـأهلـ
السنة؛ـكاـجرأـهذاـوشيخه!ـوأماـماـاستنكرهـمنـاستدالـامتكلمنـعىـحدوِثـماـ
مـيلـمنـاحوادث،ـفهذاـااستنكارـناشئـعندهـمنـأنهـيقولـفعاً:ـإنـاهـتعاىـاـ
ـللزمهـ ـللمتكلمنـبأنـماـاـيلوـمنـاحوادثـفهوـحادث، ـاحوادث،ـولوـسّلم خلوـمنه
تيمية،ـ ابنـ بهـ الذاتـاإهيةـقالـ الذاتـاإهية،ـوأصلـحدوُثـاحوادثـيـ حدوثـ
واّدعىـأنـهذاـقولـالسلفـوأهلـالسنة،ـواّدعىـأنـهذاـماـتدلـعليهـالنصوص،ـوهوـ
أمرـباطلـاـقيامـلهـإاـيـذهنـابنـتيميةـوأشياعه!ـواهـتعاىـاـتقومـبهـاحوادث،ـواـ

حُلـيـذاتهـكاـزعمـهؤاءـامشبهة.ـ
ـالكامـمنهـمردـترجيٍعـ ـالكام،ـفهوـمردوٌدـعليه،ـوهذا ـاستنكارهـعىـعلاء وأما
منهمـأصولين،ـومنهمـ أنـ كاـ متكلمون،ـ منهمـ السنةـ أيضًا،ـوأهلـ تيميةـ ابنـ لكامـ
فقهاء،ـومدثونـوغرهم،ـفامتكلمونـمنـأهلـالسنةـيدافعونـعنـالعقائدـالصحيحةـ

ـاأخرى.ـ ـامبتدعة ـالفرق ـامتكلمنـمنـسائر مقابل
وابنـتيميةـيرفـُضـالقوَلـبأنـنوعـالعامـحادٌثـولهـأول،ـويرفضـالقول:ـإنـ

ـالطحاوية«ـابنـأيـالعزـص480. )))ـ»رح
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للمخلوقاتـبداية،ـبلـيقول:ـإنـنوَعـامخلوقاتـاـأولـهاـواـبدايةـها.ـبمعنى:ـإنهـماـ

منـخلوقـإاـوقبلهـخلوقـاـإىـبداية.ـ
ـالسام:ـ ـعليه ـوقوله ـتعاى:ـ﴿ۈئ ۈئ﴾ـ]احديد:ـ3[، ـقوله ـالكامـباطلـيرُده وهذا

»كانـاهـومـيكنـيءـمعه«،ـوقولهـعليهـالسام:ـ»كانـاهـقبلـكلـيء«.
قال الطحاوي: )وإن اه تعاى خلق اجنة والنار وخلق ها أهًا، فمن شاء إى 

اجنة أدخله فضًا منه(
أيـمنـدونـإجابـووجوبـعىـاهـتعاى.ـ

ومنـاأحاديثـالواردةـيـذلكـماـرواهـاحاكمـيـ»امستدرك«:ـعنـعبدـالرمنـ
ابنـقتادةـالسلميـــوكانـمنـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـــقال:ـسمعتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ
»خلقـاهـآدم،ـثمـخلقـاخلقـمنـظهره،ـثمـقال:ـهؤاءـللجنةـواـأباي،ـوهؤاءـللنارـ

واـأباي«،ـقال:ـفقيل:ـياـرسولـاهـفعىـماذاـنعمل؟ـقال:ـ»عىـموافقةـالقدر«))). 
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»خلقـ ـالدرداءـعن ـأي ـأمدـيـ»مسنده«:ـعن ـاإمام ومنهاـماـرواه
اهـآدمـحنـخلقه،ـفربـكتفهـاليمنى،ـفأخرجـذريةـبيضاءـكأهمـالذر،ـوربـكتفهـ
ـإىـاجنةـواـأباي،ـوقالـ ـفقالـللذيـيـيمينه: اليرىـفأخرجـذريةـسوداءـكأهمـاحمم،

للذيـيـكفهـاليرى:ـإىـالنارـواـأباي«)2). 
وكلـذلكـمبناهـعىـعلمـاهـالتفصييـباـيفعلهـالعبادـيـحياهم،ـوذلكـمنـقبلـ
أنـيلقهم،ـفقدـعلمـاهـتعاىـمنـيؤولـمنهمـإىـاجنةـومنـيؤولـمنهمـإىـالنار،ـوكلـ

)))ـكتابـاإيان،ـ)84(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـقدـاتفقاـعىـااحتجاجـبرواتهـعنـآخرهمـإىـ

الصحابة.
)2) )27488(،ـ)45:ـ)48).
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ذلكـبحسبـكسبهمـوأعاهم،ـولذلكـقالـالرسول:ـ»اعملواـفكلـميرـماـخلقـله«،ـ

ـالقدر. ـالعملـعىـموافقة وأن
قال الطحاوي: )ومن شاء منهم إى النار أدخله عداً منه، وكل يعمل ما قد 

فرغ منه، وصائر إى ما ُخلق، واخر والر مقّدران عى العباد(
رحـهذاـالكامـكلهـذكرناهـفياـسبق،ـويعتمدـعىـأصولـاـخفىـعىـالنبيه:ـ
منهاـأنـاهـتعاىـفاعٌلـختار،ـاـجبـعليهـيءـمنـعذابـالكفار،ـواـنعيمـاأبرار،ـ
وكلـماـيفعلهـفإناـيفعلهـبإرادتهـواختياره،ـباـسبقـوجوبـعليه،ـواـترتبـتشنيعـإذاـ
مـيقمـبه،ـوكذلكـيعتمدـعىـأصل:ـأّنـاهـتعاىـفاعُلـكلـيءـباـفيهاـأفعالـالعباد،ـ
ـباـاستلزامـإجابـواـجرـعىـالعباد،ـولذلكـ ـالسابقن، ـاهـتعاىـعلمهـوإرادته وتقدير
صّحـالتكليفـمعـالقضاءـوالقدرـكاـهوـعقيدةـأهلـالسنة،ـخافًاـللقدريةـواجريةـ

وامبتدعة.
قال الطحاوي: )وااستطاعة التي جب ها الفعل من نحو التوفيق الذي ا 
جوز أن يوصف امخلوق به فهي مع الفعل، وأما ااستطاعة من جهة الصحة 
والوسع والتمكن وسامة اآات ـ فهي قبل الفعل، وها يتعلق اخطاب، 

وهو كا قال اه تعاى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]البقرة: 286[).
ـاآي: هذهـالفقرةـيـنسخةـالبابريـعىـالوجه

»وااستطاعةـالتيـجبـهاـالفعلـمنـنحوـالتوفيقـالذيـاـجوزـأنـيوصفـبهـ
امخلوقـمعـالفعل،ـوأماـااستطاعةـمنـجهةـالصحةـوالتوسعـوالتمكنـوصحةـاآاتـ

ــوهيـقبلـالفعل،ـوهوـكاـقالـاهـتعاى:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾«))).

ـأكملـالدينـالبابري،ـص35).  ـالطحاوية«، )))ـ»رحـالعقيدة
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فتوجدـكاـترىـفروقاتـطفيفةـاتؤثر،ـونحنـيـرحناـنعتمدـعىـاأصل.ـ

يعني:ـإذاـكانـاإنسانـسليمـاأعضاءـواآات...ـهذهـالسامةـُيطلقـعليهاـ
ـاآاتـمنـعقلـوأعضاءـوغرـذلك. ـالتكليف:ـهوـسامة »استطاعة«،ـورط

إذاـقامـاإنسانـيصيـفليسـرُطـالقيامـللصاةـهوـسامَةـاآاتـفقط،ـبلـ
ـتسمىـ»استطاعة«.ـ ـأيضًا ـالقدرة ـلفعله،ـهذه ـامصاحبة ـالقدرة يضافـإليه

رطـالتكليفـيرتبـعىـسامةـاآاتـوليسـعىـالقدرةـامصاحبةـللفعل؛ـ
ـيتُمـ ـالتي ـالقدرة ـبالقدرة: ـالفعلـاـقبله،ـويقصد ـالقدرةـمع ـاأشعري: ـاإمام لذلكـقال

ـاتفاقًا. ـالتكليفـفهيـقبَله ـالتيـيرتبـعليها ـالقدرة ـالفعل،ـوأما ها
والقدرةـالتيـتكونـمعـالفعلـهيـالتيـهاـحصلـالفعل،ـأوـيتُمـاكتسابه،ـوأماـ
ـالفعل،ـوهيـبمعنىـسامةـ ـالتيـقبل ـاإنسانـفهي ـالتيـيصحـبناًءـعليهاـتكليُف القدرة

اأعضاءـواحواسـوالعقل.ـ
قالـالبابريـيـ»رحه«:

»اعلمـأنـااستطاعةـعىـقسمن:ـباطنةـوظاهرة،ـأماـالباطنةـفهيـالتيـيوجدـ
هاـالفعلـحدثهاـاهـتعاىـمقرونةـبالفعل،ـففيـالطاعاتـتسمىـتوفيقًا،ـويـامعايـ
الفعلـكحركةـ امخلوق؛ـأهاـمنـاه،ـفهذهـااستطاعةـمعـ بهـ خذانًا،ـواـيوصفـ

اإصبعـمعـحركةـاخاتمـليكونـالعبدـدائًاـمفتقرًاـإىـتوفيقـاهـمشيئتهـوتأييدهـ﴿ڃ 
ڃ چ چ چ چ﴾ـ]اإنسان:ـ30[،ـواـاستقالـللعبدـيـإجادـلفعل،ـوهوـيـ

كلـمحةـوحظةـمتاجـإىـاه،ـوهيـحقيقةـالعبوديةـواافتقار،ـقالـاهـتعاى:ـ﴿ہ 
ہ ہ ھ﴾ـ]فاطر:ـ5)[،ـوفيهـردـلقولـامعتزلةـحيثـقالوا:ـإنـهذهـالقدرةـسابقةـ

ـللعبد.  عىـالفعلـمقدورة
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وأماـااستطاعةـالظاهرةـفهيـالقدرةـمنـجهةـالوسعـوالتمكنـوصحةـاآاتـ
اخطابـ التكليفـعىـهذهـأنـ الفعل،ـومدارـ مقَدمةـعىـ اأعضاء،ـوهيـ وسامةـ
بالتكاليفـمنـوطـها،ـإذـاأوىـباطنةـواـيقـفـالعبدـعليـها،ـفمنـكانـقادرًاـعىـ
العباداتـمنـالصاةـوالصومـواحجـجبـعليهـبناءـعىـالقدرةـالظاهرةـوإنـمـيوجدـ
منهـيءـمنهاـبناًءـعىـإحداثـاهـااستطاعةـالتيـهاـيوجدـالفعل.ـويـقولهـتعاى:ـ
ـالتكليفـاـيكونـإاـعىـماـيـالوسعـ ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾،ـدليلـعىـأن
ا  با  التكليف  جوزوا  حيث  اأشاعرة  لقول  رٌد  وفيه  الظاهرة.ـ ااستطاعةـ بناًءـعىـ

ـاهـ))). يطاق«.
مـيرحـ اأشعريـ الشيخـ فإنـ اأخر،ـ البابريـ العامةـ قولـ تعليقـعىـ ولناـ
بالقولـبجوازـالتكليفـباـاـيطاق،ـقالـالتاجـالسبكيـيـ»رحـخترـابنـاحاجب«ـ

اأصوي:ـ»وهوـمـيرحـبه«.ـاهـ)2).
ونصـعىـذلكـكثٌرـغيـُره،ـكاإمامـاجوينيـيـ»الرهان«)3)،ـولكنـبعضـ
ـالتكليفـباـاـيطافـ ـإنـالقولـبجواز ـقالوا: أصحابـاإمامـاأشعريـومنهمـاجويني،

ـاأشعري:ـ ـاإمام هوـازمـمذهبه،ـوقضيته،ـوفّرعواـذلكـعىـمقدمتنـقالـها
اأوى:ـأنـالتكليفـيكونـقبلـالفعلـاـمعهـواـبعده،ـواأشعريـيقول:ـإنـ
ـهوـتكليفـماـاـيطاق.ـ ـفالتكليفـحاصلـإذنـقبلـالقدرة،ـوهذا القدرةـتكونـمعـالفعل،
وامقدمةـالثانية:ـأنـأفعالـالعبادـبقدرةـاهـتعاى،ـوالعبدـمطلوبـمنهـفعلـغره،ـ

وهوـاـيطاق.ـ
ـالبابري«ـص35). )))ـ»رح

)2)ـ»رحـخترـابنـاحاجب«ـ)2:ـ33).

)3)ـانظرـ»الرهانـيـأصولـالفقه«،ـاإمامـأبوـامعايـاجويني،ـ)):ـ89(،ـت.ـد.ـعبدـالعظيمـممودـ

ـ992). ـللطباعةـوالنر.ـط)،ـ2)4)هـــ ـالوفاء الديب.ـدار
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ويـعىـاستلزامهمـذلكـالقوَلـمنـهاتنـامقدمتنـتعليق:

ـالتيـهيـبمعنىـسامةـ ـإنـالتكليفـمتوقفـعىـالقدرة ـفأقول: ـامقدمةـاأوى، أما
ـاأشعري.ـ ـالفعلـعند ـاتفاقًاـقبل اأعضاء،ـوهذهـحاصلة

وأماـالقدرةـالتيـقالواـإهاـمعـالفعل،ـفهيـالقدرةـالتيـيكونـهاـالفعل،ـوهذهـ
القدرةـليستـهيـرطـالتكليف،ـفرطـالتكليفـإذنـحاصٌلـقبلـالتكليف،ـفانتفىـ

التكليفـباـاـيطاق.ـ
وأماـامقدمةـالثانية:ـفهمـاعترواـأنـالتكليفـمتعلقـبإجادـالفعل،ـواخراعهـمنـ
العدم،ـوهذاـليسـبصحيح؛ـإذـاخلقـمستحيلـأصًا،ـوالتكليفـامتعلقـبالعبادـهوـ
كسبـاأفعالـالتيـيلقهاـاهـتعاىـهم،ـوليسـخلقـأفعالـمنـالعدم،ـوهذاـهوـقولـ
ـإنهـكسب،ـ ـبلـيقول ـالفعلـالصادرـمنـاإنسانـخلق، ـإن ـفهوـاـيقول ـاأشعري، اأمام
ـنقولـإنـكونـاهـتعاىـ ـأنـنخلق.ـوبناًءـعىـذلك، ـيأمرنا ـأنـنكتسب،ـوم واهـتعاىـأمرنا
هوـاخالقـأفعالناـاـيستلزمـأنناـمكلفونـباـاـنطيقه؛ـأناـمـنكلفـاخلق،ـبلـُكِلفناـ

بالكسب.ـ
ـالتكليفـباـاـيطاقـ ـالقولـبجواز ـبعضـاأئمةـمنـاستلزام فانتفىـبذلكـماـقاله

ـالبابري.ـ ـالعامة ـااعراضـالذيـذكره عىـمذهبـاأشعري.ـوانتفىـأيضًا
وهذاـالذيـقلناـهوـالذيـحقـقهـالعامةـابنـاحاجب،ـونصـعليهـيـ»خترـ
اأصول«:ـفقال:ـ»رطـامطلوبـاإمكان،ـوُنِسَبـخافهـلأشعري«.ـاهـ)))،ـفأشارـ
بقوله:ـ»ُنـسب«ـبالبناءـللمجهولـإىـتضعيفـهذهـالنسبة،ـوقالـالعضدـيـ»رحه«:ـ

)))ـ»رحـخترـاأصول«،ـعضدـالدينـاإجيـمعـحوايـالسعدـالتفتازايـوالسيدـالريفـ

ـاأوىـبمرـامحميةـ ـالبواقية ـــ983)م،ـمصورةـعنـالطبعة اجرجاي،ـ)2:ـ9(.ـط2 402)هـ
ـبروت. ـالكتابـالعلميةــ سنةـ6)3)ـهـ.ـدار
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»رطـامطلوبـاإمكان،ـفاـجوزـطلبـامحالـوالتكليفـبهـعندـامحققن،ـونسبـ
خافهـإىـاأشعرّي،ـومـيثبتـترحهـبه)))«.ـاهـ،ـوإنـمـيوافقهـعليهـاإمامـالسبكيـ

ـاأصحاب،ـوسيظهرـوجههـقريبًا.ـ موافقةـأكثر
وبناءـعىـهاتنـامقدمتن:ـفلوـصحـخريجـقولـالشيخـامنسوبـإليه،ـلكانتـ
ميعـالتكاليفـتكليفًاـباـاـيطاق،ـوتكليفًاـبامحال،ـوهذاـملـنظرـكاـاـيفى!ـوإنـ
رحـبذلكـاإمامـاجويني،ـعلًاـبأنـاإمامـاجوينيـاختارـعدمـالتكليفـباـاـيطاق،ـ
ـامطلوب،ـوذلكـ ـالتكليفـمنـبابـالطلب،ـوالطلبـاـيقتيـوقوع وبنىـذلكـعىـأن
ـالذينـ ـللمعتزلة ـاإرادة،ـخافًا ـاأمرـومفهوم ـبالفرقـبنـمفهوم بناًءـعىـقولـاأشاعرة
بنواـقوهمـعىـأنـالطلبـيستلزمـإرادةـامطلوبـبناًءـعىـخلطهمـبنـمفهومـاإرادةـ

واأمر.ـ
ـاجوينيـيـاختيارهـوتفريعه،ـ ـقرره ـيعارضـما ـاإمامـاأشعريـما ويوجدـيـكام

وهوـماـنقلهـابنـفوركـيـ»مقااتـاأشعري«:
ـتارةـ ـاأمورـعىـقسمن، ـباـاـيستطيعه ـاأمر ـإن : ـاأشعريــ ـأي: ـيقولــ »وكان
يكونـلركـامأمورـذلكـواشتغالهـبضدهـاختيارهـلهـوعليه،ـوتارةـيكونـلعجزه،ـوأماـ
احالـالتيـيفقدـفيهاـاستطاعةـامأمورـبهـللركـفإنهـاـينكرـأنـيقرنـهاـاأمرـباأمورـ
به،ـوعىـذلكـوردتـاأوامر،ـفأماـاحالةـالتيـيفقدـفيهاـااستطاعةـللعجز،ـفإنـذلكـ
ماـمـيوجدـالتكليفـيـمثلها،ـولوـُقِدَرـورودهـوُتُوِهَمـكونهـمـيكنـمستحياً،ـواـكانـ

يـصفتهـسفهًا،ـواـمنهـعبثًا«)2).
ـباـاـيطاقـللعجزـوهوـملـالكامـيـ ـاأمر ـإن ـيدلـعىـأنـاأشعريـيقول فهذا

ـالعضدـعىـامخترـاأصوي«ـ)2:ـ9). )))ـ»رح

)2)ـ»مقااتـاأشعري«ـابنـفوركـص))).
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ـأنـهذاـواقعـيـ ـاجوينيـوغرهـمن ـالتكليفـبه،ـوهوـخافـماـقاله ـيقع ـامسألة،ـم أصل
كلـاأوامر،ـبناءـعىـامقدمتنـاللتنـذكرناما،ـولكنهـيقولـبعدمـاستحالته،ـفهوـمكنـ

ولكنـمـيقع.ـ
وقالـاإمامـابنـفوركـناقاًـعنـاأشعري:

»وذكرـيـكتابـ»النوادر«ـيـبابـالركـأنهـلوـوردـأمرهـباجمعـبنـالضدينـمـ
ـاهـ))). يكنـمنهـسفهًاـواـكانـمنهـمستحياً«.

وهذاـبناًءـعىـأنـالتكليفـمبناهـعىـاأمرـوالنهيـالراجَعنـإىـالكامـاـإىـ
بأنـمذهبـ اجوينيـ ادعاءـ أنـ فاحاصـلـ قوله.ـ اجوينيـيـ اعتمدهـ ماـ اإرادة،ـوهوـ
ـاأمرـ ـبأن ـله،ـوأماـقوله ـالتكاليفـهيـباـاـيطاق،ـغرـمسلم اأشعريـيلزمهـكونـميع
باـاـيطاقـجائز؛ـلعدمـلزومـحصولهـبعدـذلك،ـفهوـصحيح؛ـأنهـاـتازمـبنـاأمرـ

ـبه.ـ ـامأمور والنهيـ)الطلب(ـوبنـوقوع
ـالبابـعىـ ـدائًاـيـهذا ـبنـالقدرةـوبنـاآلة،ـوكامه واإمامـاأشعريـيفرقـدائًا
ـالتيـهيـمعـالفعلـاـعىـاآلةـوسامتها،ـوهوـأحدـامعنينـللقدرةـوااستطاعةـ القدرة
ـفإنـااستطاعةـ ـااعراضـوالتشنيع؛ ـالبابريـوغره،ـوبذلكـاـيِرُدـعليه اللذينـذكرما
التيـهيـقبلـالفعلـبمعنىـسامةـاآات،ـليستـهيـموضعـاخافـمعـاآخرين.ـ
فوجبـأنـيكونـملـاخافـإناـهوـااستطاعةـالتيـهيـمعـالفعل،ـفامخالفـيقولـ

ـنقولـا.ـ ـالفعل،ـونحن إهاـتتقدم
وأماـماـيتعلقـبالقدرةـالتيـقبلـالفعلـوالتيـمعه،ـفإنناـنكتفيـبنقلـكامـاإمامـ

الرازيـيـ»معامـأصولـالدين«ـيـامسألةـالثالثةـمنـالبابـالسادس:

)))ـ»مقااتـاأشعري«ـابنـفوركـص2)).



ــ 1201 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
»قالـأبوـاحسنـاأشعري:ـااستطاعةـاـتوجدـإاـمعـالفعل،ـوقالتـامعتزلة:ـ

اـتوجدـإاـقبلـالفعل.ـ
وامختارـعندنا:ـأنـالقدرةـالتيـهيـعبارةـعنـسامةـاأعضاءـوعنـامزاجـامعتدل؛ـ
فإهاـحاصلةـقبلـحصولـالفعل،ـإاـأنـهذهـالقدرةـاـتكفيـيـحصولـالفعلـالبتة،ـ
فإذاـانضمتـالداعيُةـاجازمةـإليهاـصارتـتلكـالقدرةـمعـهذهـالداعيةـاجازمةـسببًاـ
مقتضيًاـللفعلـامعن،ـثمـإّنـذلكـالفعلـجبـوقوُعهـمعـحصولـذلكـامجموع؛ـأنـ

ـالبتَة.ـ ـاأثُر ـيتخّلفـعنه ـالتاّمـا امؤثر
ـالفعلـصحيح؛ـمنـحيثـإنـذلكـامزاجـ ـااستطاعةـقبل فنقول:ـقولـمنـيقول:
امعتـدلـالسابق،ـوقولـمنـيقول:ـااستطاعةـمعـالفعلـصحيح؛ـمنـحيثـإنـعندـ
ـاهـ))).ـوهوـ ـالفعلـمعه«. ـالتامـجبـحصول ـامؤثر ـالقدرةـوالداعي،ـهو حصولـمموع

كامـمّققـكاـترى.ـ
وهذهـااستطاعةـالتيـهيـمنـقبيلـالتمكنـوسامةـاأعضاءـواآاتـتتقدمـ

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ  تعاى:ـ قالـ الرازي،ـ قالهـ كاـ الفعلـ عىـ
ڭ﴾ـ]آلـعمران:ـ97[ـفأثبتـااستطاعةـقبلـالفعلـعينه،ـوقولهـتعاى:ـ﴿ہ ہ ہ 

ـااستطاعة.ـ ـبناءـعىـوجود ھ﴾ـ]التغابن:ـ6)[،ـفأوجبـالتقوى
وأماـااستطاعةـالتيـمعـالفعل،ـفـنحوـقولهـتعاى:ـ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ـ
]الكهف:ـ67[،ـوهذهـااستطاعةـدخلتـفيهاـالنيةـوالداعيةـكاـترى،ـولذلكـكانتـمعـ
ـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ـ]هود:ـ20[،ـ الفعلـقطعًا،ـوقوله
ـالسمعـ ـولكنهمـاـيريدونـحقيقـلوازم ـيملكونـأسبابـالسمعـوالبر، وهمـيـاحقيقة

ـلذلك.ـ ـفنفىـعنهمـااستطاعة والبر،

)))ـ»معامـأصولـالدين«،ـاإمامـفخرـالدينـالرازي،ـص05)،ـاعتنىـبه:ـنزارـمادي،ـدارـالضياء.ـ

ط) 433)هــــ2)20م.
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قال الطحاوي: )وأفعال العباد خلق ه وكسب من العباد(

ـاهـ))).  ـالعباد«. ـاهـوكسبـمن ـالعبادـبخلق ـالبابري:ـ»وأفعال يـنسخة
ويـنسخةـالغنيمي:ـ»وأفعالـالعبادـهيـخلقـاه...ـالخ«)2)،ـومعنىـالنسخـميعهاـ

متوافق.ـ
تكلمُتـيـهذهـامسألةـسابقًا،ـووعدتـأنـأتكلمـعليهاـبتفصيل،ـوقدـكتبتـ
ـأصولـ ـاآنـلطوها،ـولكنـسأذكر ـنوردها ـأن ـامسألة،ـولنـنستطيع رسالةـخاصةـيـهذه

امسألة:
أواً:ـهناكـأمرـاسمهـاخلق،ـواخلق:ـهوـاإجادـمنـالعدم،ـأيـاإجادـاـمنـ
يٍء،ـوهناكـأمرـاسمهـ»الكسب«،ـفاـهوـالكسب؟ـسأوردـبعضـاآياتـلنفّرقـبنـ

اخلقـوالكسب:ـ
ـتعاىـيـسورةـ ـقوله ـمنها ـكثرة، ـلكلـيء ـالنقليةـعىـكونـاهـتعاىـخالقًا واأدلة

الرعد:ـ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ـ]الرعد:ـ6)[.
ـالبيضاويـيـ»تفسره«:ـ قال

العبادةـوازمـ العبادةـجعلـالـخلقـموجبـ »أيـاـخالقـغرهـفيـشاركهـيـ
ـاهـ)3). ـباألوهية«. ـامتوحد ـالواحد ـنفاهـعمنـسواهـليدلـعىـقولهـوهو ـثم استحقاقها

ـالبابري«،ـص37). )))ـ»رح

ـالغنيمي،ـص)2). ـنسخةـرحـالعامة (2(

ـبروت،ـ)3:ـ325). ـالفكرــ ـالبيضاوي«،ـت:ـ685،ـدار )3)ـ»تفسر
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وقالـالقرطبي:

»واآيةـردـعىـامركنـوالقدريةـالذينـزعمواـأهمـخلقواـكاـخلقـاهـوهوـ
الواحدـقبلـكلـيءـالقـهارـالغالبـلكلـيءـالذيـيغلبـيـمرادهـكلـمريد.ـقالـ
القشريـأبوـنر:ـواـيبعدـأنـتكونـاآيةـواردةـفيمنـاـيعرفـبالصانع،ـأي:ـسلهمـ
عنـخالقـالساواتـواأرض،ـفإنهـيسهلـتقريرـاحجةـفيهـعليهمـويقربـاأمرـمنـ
ـاجادـوعجزـكلـخلوقـعنـخلقـالساواتـواأرضـمعلوم،ـوإذاـ ـفإنـعجز الرورة،
تقررـهذاـوبانـأنـالصانعـهوـاهـفكيفـجوزـاعتدادـالريكـله،ـوبنـيـأثناءـالكامـ
أنهـلوـكانـللعامـصانعانـاشتبهـاخلقـومـيتميزـفعلـهذاـعنـفعلـذلكـفبمـيعلمـأنـ

ـاهـ))). ـاثنن«. الفعلـمن
ـالسيوطيـيـ»تفسره«:ـ وقال

»أخرجـالبيهقيـيـ»اأساءـوالصفات«:ـعنـأيـهريرةـريـاهـعنهـقال:ـقالـ
رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ليسألنـكمـالناسـعنـكلـيء،ـحتىـيسـألوكم:ـهذاـ﴿ہ ہ ہ 
ہ﴾ـفمنـخلقـاه؟ـفإنـُسئلتمـفقولوا:ـاهـكانـقبلـكلـيء،ـوهوـخالقـكلـيء،ـ

وهوـكائنـبعدـكلـيء««.ـاهـ)2).
ـالنسفيـيـ»تفسره«: وقال

»﴿ہ ہ ہ ہ﴾ـأيـخالقـاأجسامـواأعراضـاـخالقـغرـاهـواـيستقيمـ
أنـيكونـلهـريكـيـاخلق،ـفاـيكونـلهـريكـيـالعبادة،ـومنـقال:ـإنـاهـمـيلقـ
بالربوبيةـ امتوحدـ الواحدـ وهوـ قوهم،ـ اخلقـعىـ فتشابهـ وهمـخلقوهاـ اخلقـ أفعالـ

ـاهـ)3). القهارـاـيغالب،ـوماـعداهـمربوبـومقهور«.

)))ـ»تفسرـالقرطبي«ـ)9:ـ304).

)2)ـ»تفسرـالسيوطي«ـ)7:ـ243).

)3)ـ»تفسرـالنسفي«ـ)2:ـ4)2).
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وقـولهـتعاىـيـسـورةـالزمر:ـ﴿ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ـ

]الزمر:ـ62[.
ويـسورةـفاطر:ـ﴿ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب﴾ـ]فاطر:ـ3[.
ـالبيضاويـيـ»التفسر«: قال

»ثمـماـبنـأنهـاموجدـللملكـواملوكـوامترفـفيهاـعىـاإطاقـأمرـالناَسـ
بمعرفـةـحقها،ـ احَفظواـ فـقال:ـ﴿ۇئ  ۆئ   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾ـ إنعامهـ بشـكرـ
وااعرافـها،ـوطاعةـُمولِيها،ـثمـأنكرـأنـيكونـلغرهـيـذلكـمدخلـفيستحّقـأنـ

بقوله:ـ﴿ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جبحب خب  بهـ يشـركـ
مب﴾ـفمنـأّيـوجهـترفونـعنـالتوحيدـإىـإراكـغرهـبه؟ـورفعـ﴿ىئ﴾ـ
ـاهـ))). ـبمعنىـالنفي«. ـفإنـااستفهام ـبدل؛ للحملـعىـملـ﴿ىئ ىئ﴾ـبأنهـوصفـأو

قالـاألويـيـ»تفسره«:
»وماـكانتـنعمـاهـتعاىـــمعـتشُعبـفنوهاـــمنحرةـيـنعمةـاإجادـونعمةـ
ـأنـيكونـيـالوجودـيءـغرهـسبحانهـيصدرـعنهـإحدىـالنعمتن،ـ ـنفىـسبحانه اإبقاء،

بطريقـااستفهامـالذيـهوـإنكارـالتصديق،ـوتكذيبـاحكم،ـفقالـعزـوجل:ـ﴿ېئ 
ىئ ىئ ىئ ی﴾«.ـاهـ)2).

ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ﴿ڍ  غافـر:ـ سـورةـ ويـ
ک﴾ـ]غافر:ـ62[.

ويـهذهـاآيةـأثبتـاهـتعاىـأنهـخالقـكلـيء،ـوتأملـكيفـرتبـكونـاإلهـ

)))ـ»تفسرـالبيضاوي«ـ)4:ـ253(.

)2)ـ»تفسرـاألوي«ـ)22:ـ65)).



ــ 1205 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
واحدًاـعىـمردـكونهـخالقًاـلكلـيء،ـفاخالقـلكلـيءـإذنـهوـاإلهـالذيـيستحقـ
العبادة،ـوليسـكلـمعبودـبالفعلـفهوـإله؛ـأنـاإلهـهوـامستحّقـللعبادة،ـواـيكونـ

كذلكـإاـإذاـكانـخالقًا،ـواـخالقـإاـاه.ـ
ويـسورةـالنحل:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ﴾ـ]النحل:ـ7)[.

ڈ﴾ـ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  أيضًا:ـ النحلـ ويـ
]النحل:ـ20[.

وهذهـآيةـعظيمة،ـحتويـعىـإشاراتـوفوائَدـعديدةـسنذكرـبعضهاـهنا؛ـلِـاـهاـ
ـامسألة.ـ ـالسنةـيـهذه منـتأسيسـنظرةـأهل

ـالبيضاوي: ـاإمام قال
»قولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـإنكارـبعدـإقامةـالدائلـامتكاثرةـعىـ
كالـقدرتهـوتـناهيـحكمتهـوالتفردـبخلقـماـعددـمنـمدعاتهـأنـيساويهـويستحقـ

مشاركتهـماـاـيقدرـعىـخلقـيءـمنـذلكـبلـعىـإجادـيءـما.ـ
وكانـحقـالكام:ـ»أفمنـاـيلقـكمنـيلق«ـلكنهـعكسـتنبيهًاـعىـأهمـباإراكـ

باهـسبحانهـوتعاىـجعلوهـمنـجنسـامخلوقاتـالعجزةـشبيهاـها.ـ
وامرادـبـ»منـاـيلق«:ـكلـماـُعبدـمنـدونـاهـسبحانهـوتعاىـمغلبًاـفيهـأولوـ
ـآهة،ـومنـحقـاإلهـ ـاأصنام،ـوأجَروهاـمرىـأويـالعلم؛ـأهمـسَموها ـأو العلمـمنهم،

ـأوـمبالغٍة.ـ ـبينهـوبنـمنـيلق، ـأوـللمشاكلة أنـيعلم،
وكأنـقيل:ـإنـمنـيلقـليسـكمنـاـيلقـمنـأويـالعلم،ـفكيفـباـاـعلمـ
عنده؟ـأفاـتذكرون،ـفتعرفواـفسادـذلك!ـفإنهـــجائهـــكاحاصلـللعقلـالذيـحرـ
ـبأدنىـتذُكرـوالتفات،ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]النحل:ـ8)[ـاـتضبطواـ عنده
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ـاحجةـعىـتفُردهـ ـالنعمـوإلزاَم ـأتبعـذلكـتعداَد ـبشكرها. ـالقيام ـيطيقوا ـأن عددها،ـفضًا

ـاهـ))). باستحقاقـالعبادة«.
ـاآية: ـالنسفيـيـ»تفسره«ـهذه وقال

»﴿ٿ ٿ﴾ـكلـيءـ﴿ــٿ ٹ ٹ﴾ـشيئـًاـأصاً،ـوهوـتبكيتـللكـفرةـ
وإبطالـإراكهمـوعبادهمـلأصنامـبإنكارـماـيستلزمهـذلكـمنـامشاهةـبينهاـوبينهـ
سبحانهـوتعاىـبعدـتعدادـماـيقتيـذلكـاقتضاًءـظاهرًا،ـوتعقيبـاهمزةـبالفاءـلتوجيهـ
اإنكارـإىـتوُهمـامشاهةـامذكورةـعىـماـفصلـمنـاأمورـالعظيمةـالظاهرةـااختصاصـ

بهـتعاى،ـامعلومةـكذلكـفياـبينهم،ـحسباـيؤذنـبهـماـتلوناهـمنـقولهـتعاى:ـ﴿ھ 
ے...﴾ـاآيتن،ـوااقتصارـعىـذكرـاخلقـمنـبينها؛ـلكونهـأعظمهاـوأظهرها،ـ

ـلكونـكلـمنهاـخلقًاـخصوصًا.ـ ـأو ـإياها، واستتباعه
أَبْعَدـُظهوِرـاختصاصهـتعاىـبمبدئيةـهذهـالشؤونـالواضحةـالدالةـعىـ أي:ـ
ُيَتَصَوُرـامشاهةـبينهـ وحدانيتهـتعاىـوتفُردهـباألوهية،ـواستبدادهـباستحقاقـالعبادة،ـ
وبنـماـهوـبمعزلـمنـذلكـبامّرة؟ـكاـهوـقضيةـإراككم،ـومدارهاـــوإنـكانـعىـ
تشبيهـغرـاخالقـباخالقـــلكنـالتشبيهـحيثـكانـنسبٌةـتقومـبامنتسبن،ـاخترـماـعليهـ
النظمـالكريمـمراعاًةـحّقـسبقـاملكةـعىـالعدم،ـوتفاديًاـعنـتوسيطـعدمهاـبينهاـوبنـ
ـتنبيهًاـعىـكالـقبحـماـفعلوه،ـمنـحيثـإنـذلكـليسـمردـرفعـ ـامفصلةـقبلها، جزئياها
اأصنامـعنـملها،ـبلـهوـحٌطـمنزلةـالربوبيةـإىـمرتبةـاجادات،ـواـريَبـيـأنهـأقبحـ
ـباـيتصـ ـبـ»منـاـيلق«:ـكلـماـهذاـشأنهـكائنًاـماـكان،ـوالتعبرـعنه منـاأول،ـوامراد
ـفإَنـمنـ ـالنص؛ ـلدالة ـالعقاءـخاصة،ـويعرفـمنهـحالـغرهم؛ ـأو ـللمشاكلة، بالعقاء

يلقـحيثـمـيكنـكمنـاـيلقـوهوـمنـملةـالعقاء،ـفاـظنكـباجاد؟

)))ـ»تفسرـالبيضاوي«ـ)3:ـ223(.
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ـبطريقـااندراجـ ـإما ـاماثلةـوامشاهة؛ ـفدخولـاأصنامـيـحكمـعدم ـماـكان، وأّيًا
حتـاموصولـالعام،ـوإماـبطريقـاانفهامـبدالةـالنصـعىـالطريقةـالرهانية،ـاـبأهاـ
امرادةـباموصولـخاصةـ﴿ٹ ڤ﴾ـأي:ـأاـتاحظون،ـفاـتتذكرونـ هيـ
ذلك؛ـفإنهـلوضوحهـبحيثـاـيفتقرـإىـيءـسوىـالتذكر،ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ
]النحل:ـ8)[ـتذكرـإمايـلنعمهـتعاىـبعدـتعدادـطائفةـمنهاـوكانـالظاهرـإيرادهـعقيبهاـ
تكملةـهاـعىـطريقةـقولهـتعاى:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ـ]النحل:ـ8[،ـولعلـفصلـماـ
بينهاـبقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ﴾ـ]النحل:ـ7)[ للمبادرة 
إى إلزام احجة وإلقام احجر إثر تفصيل ما فصل من اأفاعيل التي هي أدلة الوحدانية، 
ـ ـاخلقــ ـتكنـمقصورةـعىـحيثية ـوإنـم معـماـفيهـمنـرـستقفـعليه،ـودالتهاـعليهاــ

ـاهـ))). ـاإنعامـأيضًا«. رورةـظهورـدالتهاـمنـحيثية
اخطابـ﴿ڎ ڈ﴾ـ للمفعولـوعىـ امبنيـ »وقرئـعىـصيغةـ قال:ـ ثمـ
]النحل:ـ20[ من اأشياء أصاً أي: ليس من شأهم ذلك،ـوماـمـيكنـبنـنفيـاخالقيةـ
وبنـامخلوقيةـتازمـبحسبـامفهوم،ـوإنـتاَزماـيـالصدقـأثبتـهمـذلكـترحًا،ـ
فقيل:ـ﴿ڎ ڈ﴾، أي: شأهم ومقتى ذاهم امخلوقية؛ أها ذوات مكنة مفتقرة 
ـبنـماـ ـالتضاّدـوامقابلة ـالفعلـللمفعولـلتحقيق ي ماهياها ووجوداها إى اموجد،ـوبناء
ـإىـ ـاافتقار ـبعدم ـُنفيـعنهمـمنـوصَفيـامخلوقيةـواخالقية،ـولإيذان ُأثبتـهمـوبنـما

ـاهـ)2). ـبفاعلهـجلـجاله«. ـاختصاصـالفعل ـالفاعلـلظهور بيان
وقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـأنـالذيـِمنـشأنهـأنـيلق،ـاـيمكنـ
أنـيشابهـالذيـليسـمنـشأنهـأنـيلق،ـوليسـمعناهـــكاـادعىـابنـتيميةــ:ـأنـالذيـ

)))ـتفسرـأيـالسعودـ)5:ـ04)(.

ـالسابقـ)5:ـ05)(. ـامصدر (2(
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ـاهـتعاىـلكيـيكونـغرـ ـأن ـبالفعل،ـواستلزمـمنـذلك، ـبالفعلـليسـكمنـاـيلق يلق
ـبلـ ـيكونـدائًاـخالقًا!ـوهذاـمنطقـعجيب،ـوفهمـغريبـلآيات، مشابهـخلقه،ـجبـأن
لعمري،ـإنهـليسـبفهمـأصاًـها،ـبلـهوـصُبـماـيعتقدـبهـهوـعليها،ـوإلصاُقهـها،ـباـ
ـبكلاتـمنـالصحابةـاـتدلـعىـمراده.ـ ـالنار ـيفعلـيـاستدالهـعىـفناء وجٍه،ـكاـرأيناه
ـبالفعل،ـأي:ـأوجبـ ـاهـتعاىـخالقًا ـابنـتيميةـلزومـدوامـكون ومنـذلكـاستنتج
بذلكـكونـالعامـاـبدايةـلهـبالنوع،ـأي:ـماـمنـعاَلـمـإاـوقبلهـعاَلـٌمـآخرـغُره،ـاـإىـ
ـقاعدةـ ـقولـمردوٌدـشاٌذـاـتدلـعليه ـالعام،ـوهو ـنوع ـبقدم ـبقوله ـامقصود بداية،ـوهذاـهو

واـفهم،ـبلـهوـخالفـلآياتـواأدلةـالعقلية،ـكاـأوضحناهـلكـيـغرـمل.ـ
فأنتـترىـــأهاـالقارئـــكيفـأثبتـاهـتعاىـلنفسهـاخلقـيـآيات،ـونفاهـعنـ
غرهـيـآياتـأخرى؟ـفثبتـمنـهذاـحرـاخلقـيـاهـتعاى،ـوبعدـذلكـاـجوزـأنـ

ـالقدرةـعىـاخلقـمطلقًا. ـلنفسه يدعيـواحد
اخلق واجر والكسب:

ـقلنا:ـ ـالعبادـكلهمـمبورونـعىـأفعاهم؟ ـأن هلـحرـاخلقـيـاهـتعاىـيلزمـمنه
ـاجرـواخلق،ـواشراطـ ـناتجـعنـسوءـفهم،ـوضيقـفكر،ـفاخلطـبنـمفهوم هذاـسؤال

ااختيارـباخلق،ـبمعنىـأنـادعاءـأنهـاـاختيارـإاـباخلق،ـهوـالسببـيـذلك.ـ
وحريرـهذاـامحل:ـأنـنـقول:ـإنـاخلقـهوـاإجادـبعدـالعدم،ـوامخلوقـهوـ

ـالعدم.ـ ـبعد اموجود
وااختيار:ـهوـحصولـإرادةـالفعلـفيك،ـواـيشرطـيـااختيارـأنـخلقـأنتـ
الفعل،ـبلـلوـأوجدهـلكـغركـوأنتـاخرتهـفقط،ـلصحـأنـيقال:ـإنكـالذيـاخرتـ

ـالكسب،ـمعـأنكـمـتوجده.ـ ـالفعلـإليكـعىـطريق ـالفعل،ـوصحـنسبة هذا
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فكونكـختارًاـاـيشرطـلهـأنـتكونـخالقًا،ـبلـالعكسـهوـالصحيح،ـأي:ـإذاـ
سلمناـأنكـخالق،ـفيجبـأنـتكونـختارًا؛ـأنـرطـاخلقـهوـااختيار،ـواـيقال:ـإنـ

ـاخلق،ـفافهمـهذا.ـ رطـااختيارـهو
ـها،ـوكلـواحدـيشعرـ ـفهوـختارـأفعالهـوليسـخالقًا فاإنسانـختارـوليسـخالقًا،

يـداخلهـأنهـختارـأفعاله،ـغرـمبورـعليها،ـأوـعىـاأقلـعىـغالبها.ـ
واـيرتبـعىـذلكـكونهـمبورًا؛ـأنـاجر: هو حصول الفعل فيك عى خاف 
ـإنـالناسـمبورون؟ـ ـفكيفـيقال: ـمـحصلـالفعلـإاـعىـوفاقـاإرادة، ـوهاهنا إرادتك،
ولكنـغايةـماـوقع:ـهوـأنـاإنسانـليسـهوـالذيـخلقـالفعل،ـبلـاهـهوـالذيـ
ـإىـاإنسانـكسبًا،ـوإىـاهـتعاىـ ـفالفعلـمنسوٌب ـالذيـاكتسبه، ـاإنسانـفهو خلقه،ـوأما

خلقاً.
ـعىـ ـمطلقًاــ ـالعباد،ـومـُيطَلقــ ـالقرآن،ـوُأريدـبهـأفعال والكسبـقدـوردـذكرهـي
اهـتعاى،ـولذلكـقالـأهلـالسنةـبأنـالعبادـكاسبونـأفعاهم،ـواهـتعاىـخالقـها،ـواـ

تناقض.ـ
قالـاهـتعاىـيـسورةـالبقرة:ـ﴿ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی 
البقرةـأيضًا:ـ﴿گ گ گ ڳ ڳ  ]34)[،ـويـ جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ﴾ـ
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾ـ]267[.
ـرأيَتـكيفـ ـاأوى؟ـوقد احظـكيفـنسبـاهـتعاىـالكسبـإىـاإنسانـيـاآية

نسبـاخلقـإىـذاتهـاجليلةـيـاآياتـالسابقة؟ـوتأملـكيفـقال:ـ﴿ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾؟ـفاهـتعاىـنسبـاإخراجـمنـاأرضـإىـ

ذاته،ـونسبـلإنسانـالكسب،ـفدّلـذلكـعىـأنـاإنسانـاـيُلق.
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پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  البقرة:ـ سورةـ يـ تعاىـ وقالـ
ـاآيةـّرحـاهـتعاىـبأنـالتكليفـمرّتبـ ڀ  ڀڀ ڀ ٺ ٺ﴾ـ]225[،ـيـهذه

عىـالكسب،ـوليسـمرتبًاـعىـاخلق.ـ
حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  یی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ﴿ېئ  وأيضًا:ـ
خب﴾ـ])28[،ـوهذهـاآيةـهاـنفسـالدالةـالسابقة،ـمنـأنـالتكليفـإناـينبنيـعىـ

الكسب،ـاـعىـاخلق.
وأيضًا:ـقـولهـتعـاى:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉې ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
مب  حبخب  جب  يئ  ىئ  مئ  جئحئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
ـفقدـنسبـاهـتعاىـإىـاخلقـ ىب يب جت حت خت﴾ـ]البقرة:ـ286[،
أهمـاـيطيقونـإاـالكسب،ـوقدـنفىـعنهمـاخلقـيـاآياتـالسابقة،ـفدّلـذلكـعىـ
ـأنـ ـاخلق،ـوقالـيـآخرها:ـ﴿ىئ ىئ ی ی ی ی جئ﴾ـوقدـعرفَت أهمـاـيطيقون

ـالكسب.ـ ـاخلق،ـوماـُنسبـإىـطاقتهمـإناـهو اخلقـاـيطيقون
ويـهذهـاآيةـدليلـأيضًاـعى:ـأنـاجزاءـاـيكونـإاـبحسبـماـكسبتـالنفس.ـ
وقدـأعَلَمناـاهـتعاىـيـسورةـإبراهيمـأنـاجزاءـاـيكونـإاـعىـالكسبـفقال:ـ
﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې﴾ـ])5[،ـفـدلـذلكـعىـأنـ
اخلقـليسـرطًاـيـالتكليف،ـبلـالكسبـهوـالرطـفيه.ـوماـذكرناهـهناـفيهـكفايٌةـ

ـاهداية. لِـمنـيريد
وقدـجأـالعلاءـمنـأهلـالسنةـإىـمفهومـالكسبـــالذيـهوـغرـمفهومـاخلقـــ
لِـاـرَأوُهـِمنـآياٍتـعديدةـيـالقرآنـالكريم،ـتنسبـإىـاهـتعاىـاخلق،ـوتـنفيـاخلقـ
عنـغرـاهـتعاى،ـوآياٍتـتنسبـالكسبـإىـالعبد،ـفعلمواـأنـالعبدـفاعٌلـعىـسبيلـ
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الكسب،ـوأنـاهـتعاىـفاعلـــاـعىـسبيلـالكسبـــبلـعىـسبيلـاخلق.ـ

وعلمواـأنـالكسبـليسـخلقًا،ـوعلمواـأّنـالكسبـكـاٍفـيـترتبـالثـوابـ
ـالّتـكاليفـعىـاإنسان،ـفاـيصُحـقولـمنـقال:ـإنـ والعقاب،ـبلـيكفيـأيضًاـيـترُتِب

ـامكَلفـخالقًاـلعمله.ـ ـإذاـكان ـإا التكليفـاـيصُح
وحاصُلـمعنىـالكسب:ـهوـأنـاهـتعاىـلـّاـعلمـمنذـاأزلـماـسوفـيفعلهـ
ـفإنهـ ـبعدـوجوده، ـأفعال،ـوذلكـكُلهـعىـحسبـإرادته،ـويـاأوقاتـامعينة اإنسانـمن

ـالذيـَعِلَمـأنهـسوفـيريده. ـالفعل جَلـشأنهـيُلقـللعبد
ـالوصفـللعبد،ـ ـفيهـشبُه ـفيكون ـاهـتعاى،ـوكسٍبـمنـالعبد، فالفعلـيكونـبإجاد
ـفإنـ ـوهذا؛ ـتأيـنتيجةـصفاته، ـبلـأفعاله ـبفعلـمنـأفعاله، ـاهـتعاىـفاـيتصفـمطلقًا وأما
ـأنهـ ـفيهـيـالوقتـالذيـعلم ـله،ـوُيوِدعه ـفإنهـيلقه ـالكفر ـالعبدـسوفـيتار اهـإذاـعلمـأن
ـفاهـتعاىـهوـ ـمنـصفاتـاهـتعاى، ـمنـصفاتـالعبدـاـصفًة ـفيصبحـالكفرـصفًة يتاره،

ـالعبد. ُموِجدـالكفر،ـولكنـعىـِوفاقـماـأراده
العبدـ فيصرـ له،ـ فإنهـيلقهـ اإيان،ـ العبدـيتارـ أنـ تعاىـ اهـ إذاـعلمـ وكذلكـ
ـــعىـسبيلـالكسبـــ ـاإيانـوالكفر ـفالذيـُينسبـإليه مؤمنًا،ـواهـتعاىـخالقـاإيان،
ـأرادـ ـاهـتعاىـفُينسبـإليهـذلكـعىـسبيلـاخلقـواإجاد،ـوكذلكـإذا ـالعبد،ـوأما إناـهو

اإنسانـالَر،ـأوـاخر.
واـيلزمـمنـذلكـأنـيكونـاهـتعاىـريرًا؛ـأنـالريرـهوـمنـيتصفـبالر،ـاـ
منـُيوجده،ـواإنسانـهوـالذيـيتصفـبالّر؛ـاكتسابهـله،ـوأماـاهـتعاىـفهوـخالقه،ـ

ـتعاىـبصفةـحادثة.ـ ـاتصافه ـأفعاله؛ـاستحالة فاـيكتسبـشيئًاـمن
ـالّرـاـيوجدـيـ ـبأن هذاـكلهـعىـالقولـبأنـالرـحقيقًةـموجود،ـوأماـعىـالقول

ـاعتباريةـمنسوبةـللعبد،ـفاـإشكالـهناـمطلقًا. ـإناـهوـصفة ـبل نفسـاأمر،
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ـالعبدـ ـإرادة ـالعبدـعند ـالفعلـي ـاهـتعاىـيلق ـبأن ـالكسب: ـالسنةـعن ويعرـأهل
اإتيانـبالفعل،ـويلقـلهـكذلكـالقدرةـامصاحبةـلفعله،ـفقدرةـالعبدـوفعلهـمتازمان،ـ
وليسـالفعلـموجودًاـبإجادـقدرته،ـبلـقدرتهـوفعلهـموجودانـبإجادـقدرةـاهـتعاى،ـ

وذلكـكّلهـعىـحسبـتعلقـعلمـاهـاأزي.
وحاصلـمعنىـالكسبـهو:ـأنـاهـتعاىـخلقـلإنسـانـقدرًةـهاـيستطيعـأنـ
يكتسبـماـخَلَقهـله،ـوالكسُبـإماـفقٌدـأوـكسب،ـفاهـتعاىـخلقـلإنسانـقوًىـفيه،ـ
كالعنـواحواسـاأخرى،ـوكالعقل،ـوأمرهـأنـيستـنفذـهذهـالقوىـويستعملهاـيـماـ
أمرهـبه،ـفاإنسانـاـيلقـهذهـالقوىـمنـعدم،ـبلـهوـيستعملهاـفقط،ـواخالقـهاـهوـ

اهـتعاى.ـ
ـاهـتعاىـبحسبـالقابليةـللمخلوقاتـامريدة،ـ ـباـخَلَقه فالكسبـإناـهوـتُرٌف

ـالتيـوّضحناها.ـ منـاجهة
ـوالعبدـ ـإنـاهـتعاىـخالق، ـمدىـعمقـمذهبـأهلـالسنةـحنـقالوا: ـيتبنـلنا وهذا
مكتسب،ـوحنـقالوا:ـكسبـالعبدـصفٌةـلهـبخافـخلقـاهـتعاى،ـوحنـقالوا:ـاـ
خالقـإاـاهـتعاى،ـومعـذلكـفالعبدـمكّلف،ـفالتكليفـصحيحـبناًءـعىـمبدأـالكسبـ
ـبمعنى:ـ ـموجودة،ـولكنـاإرادةـاـتتعّلقـإاـبأمرـموجودـاـبمعدوم، أيضًا؛ـأنـاإرادة
ـتتعلقـبأنـيكتسبـ ـبلـإنا ـبأنـُيوجدـشيئًاـمنـعدم، ـتتعلقـإرادته أنـاإنسانـيستحيلـأن
ـبخافـ ـاإنسان، ـإياه،ـوهذاـهوـمدىـقدرة ـيفقده ـأو ـأوـيكسبـأمرًاـأمر ـيفقده، ـأو شيئًا

ـاخالق.ـ قدرة
ـاهـتعاىـخارَجـجسدـ ـقدـأقدرـاهـتعاىـاإنساَنـعىـامتاكـأمورـخلقها وكذلك،
ـاإنسانـقابلة،ـوليستـفاعلة«،ـومنـذلكـنرىـاإنسانـ اإنسان،ـولذلكـنقول:ـ»قدرة
أحيانًاـيكونـقويًا،ـوأحيانًاـيكونـضعيفًا،ـفإذاـوظفـقواهـليمتلكـقوةـبحسبـماـخلقهـ

ـيكونـقويًا.ـ ـأن اهـعليه،ـفبإمكانه
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واحقيقة:ـأنـالكسبـوالفـقدـقانوٌنـعامـللمخلوقاتـميعًا،ـوليـسـأفعالـ
اإنسانـفقط،ـفكلـماـيـالعامـإماـأنـيكسبـأمرًاـمنـخارج،ـأوـيفقدـأمرًاـمنـداخل.ـ

ـاإنسانـاـتتعلقـإاـباموجودات،ـبخافـ ـإنـقدرة ـأهلـالسنة: ولذلكـقالـعلاء
قدرةـاهـتعاىـالتيـتتعلقـبامعدوماتـواموجودات،ـوالُرـيـذلك:ـأنـقدرةـاإنسانـ
كاسبة،ـوقدرةـاهـخالقةـومبدعة،ـوامكتسبـاـيستطيعـاكتسابـامعدوم،ـأماـاخالقـ

فيخلقـامعدومـويوجده.ـ
ـاإنسان،ـ ـيكنـقبلـمنـصفته،ـوأماـقدرة ـاهـتعاىـكااًـم ـتفيد ـاهـتعاىـا وقدرة

فإهاـتفيدهـكااًـمـيكنـقبلـمنـصفته،ـوهذاـمبنّيـعىـأنـاإنسانـكاسٌبـاـخالق.ـ
قال الطحاوي: )وم ُيَكِلْفُهُم اه تعاى إا ما ُيطيقوَن وا ُيطيقوَن إا ما َكَلَفُهْم(
هذهـالفقرةـكُلهاـملحقةـبالفقرةـالسابقة،ـوقوله:ـ»مـيكّلفهمـاهـإاـماـيطيقون«،ـ
هذاـملـاتفاقـبنـالناسـأيـمـيقعـتكليفـللناسـبغرـماـيطيقون،ـولكنـقوله:ـ»واـ
ـليستـموجودةـ ـالعبارة ـبأنـهذه ـعلًا ـفيهـإشكالـبنـالّراح، ـهذا ـكلفهم«: يطيقونـإاـما

ـيكتبـعليهاـرحًا!ـ ـالبابري،ـفلم يـنسخة
ومعـأنـوظيفةـالشارحـهوـأنـحّلـاإشكاات،ـوميعـّراحـوجّراحـالعقيدةـ
ـيبنـأنـحسنـ ـإىـيء،ـوهذا ـُيِرْ ـالّسّقافـم ـإاـأن ـاإشكال، ـإىـهذا ـأشاروا الطحاوية
السقافـمـيكنـقصُدهـحنـكتبـ»رحـالعقيدةـالطحاوية«ـأنـيرحها،ـولكنهـقصدـ
ـينتهجـ ـيكن ـيكتبها؛ـأنهـم ـأن ـالتيـأراد ـالطحاويةـعناويَنـعىـامواضيع ـالعقيدة أنـجعل

ـالشارح؛ـكاـبيناـيـغرـموضع. منهج
أماـابنـبازـفقدـاعتـرضـعىـالطحاويـوقال:ـ»هذهـامسألةـخطأ«،ـوغفلـعنـ

ـالعبارة.ـ ـتكونـحتـهذه ـأن ـالتيـيمكن ـالعميقة امعاي
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ـاعرضـ ــ ـالتيمية ـوهوـمنـعالقة ــ وابنـمانعـصاحبـ»احاشية«ـعىـ»الطحاوية«

عليه،ـواألبايـكذلك،ـوابنـأيـالعزـاحنفيـأشارـإىـوجودـإشكالـفيها.ـ
وأماـالغنيميـفقدـرحـهذهـالفقرةـرحًاـموجزًاـومـحَلهاـحّاـجيدًا،ـوالعامةـ

ـالفقرةـأيضًا.ـ ـالبابريـمـحّلـهذه ـالدين أكمل
والوحيدـمنـراحـالطحاويةـالذيـحاولـأنـحلـهذهـالفقرةـويبنـهاـمعنىـ
ـالفقرةـملـإشكال«،ـ ـ»إنـهذه ـقال: ـهوـالشيخـعبدـاهـاهرريـفقدـبذلـجهدًاـجيدًا، جيدًا
وقال:ـ»إنهـيقرحـمعنىـهذهـالفقرةـبعدـجهدـعميقـوفكرـدقيق«،ـوسنبنـهذاـكلهـيـ

ـالذيـأرناـإليه.ـ امحّل
ـاإشكاَلـ ـإاـأنهـحاولـأنـحَل ـأيضًاـضعيفـعندي، ـاهررُي ومعـأنـالذيـاقرحه

واجتهدـيـذلك.
أماـحسنـالسقاف،ـفلمـيتعّرضـهذهـالعبارة،ـكاـقلنا،ـشأنهـدائًاـيـاأمورـالتيـ

حتاجـإىـفهمـودقةـنظر،ـبلـمَرـعليهاـكأهاـمـتكن.ـ
ووجهـالعجبـمنـترفـالسقاف:ـأنهـهوـامتصّديـوامّدعيـلاجتهادـيـهذاـ

الباب.
وأماـابنـباز،ـفقدـقالـبكلـجرأةـيـالتعليقـعىـهذهـالعبارة:ـ»هذاـغرـصحيح،ـ
بلـامكلفونـيطيقونـأكثرـماـكّلفهمـبهـسبحانه،ـولكنهـعزـوجلـلطَفـبعباده،ـويّرـ
ـاهـ. ـالتوفيق«. عليهم،ـومـجعلـعليهمـيـدينهمـحَرجًا؛ـفضًاـمنهـوإحسانًا،ـواهـوي

فهذهـعبارتهـوسوفـيأيـكاُمناـعليها،ـونقدـماـفيها.ـ
وأماـالشـيخـعبدـاهـالـهرريـيـكتابهـ»إظهارـالعقيدةـالسنيةـبشـرحـالعقيدةـ

الطحاوية«،ـفقدـقالـي:
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ـــ ـُيطِْيُقون« ـيقصدـقوله:ـ»ومـيكلفهمـاهـتعاىـإاـما ــ »اجملةـاأوىـمعناهاـظاهر«
»أي:ـليسـللعبادـأنـيلزموهمـإاـماـكّلفهمـاهـبه،ـفــ»يطيقون«ـيـاجملةـاأوىـبضمـ
الياءـوكرـالطاء،ـوأماـالثانيةـفيتعنـقراءهاـبضمـالياءـوفتحـالطاءـوتشديدـالياءـالتيـ
ـلظهورـ ـالوجه ـإاـعىـهذا ـالثانية ـاجملة بعدهاـ»أي:ـواـُيَطَيقون«،ـواـيصحـمعنىـهذه
ـالعبادـاـيستطيعونـأنـيفعلواـسوىـماـكلفهمـ ـينحلـإىـأن فساده؛ـأنـامعنىـعىـذلك:
اهـبه،ـوالواقع:ـأنـالعبادـقادرونـعىـأنـيالفواـماـكّلفهمـبهـوذلكـحاُلـأكثرـالبر،ـ

وهذاـالتحقيُقـماـفتحـاهـبه،ـومـنَرـشارحًاـعرجـعليه،ـوهـاحمد«))).
واحق:ـأنـامعنىـالذيـاقـرحهـالشيخـاهرريـجيٌد،ـوماولةـطيبٌةـلتفسرـهذهـ

ـمتكَلف!ـ العبارة،ـولكنه
وعىـكلـاأحوال،ـفإنهـقدـبذلـجهدًاـبعدماـاحظـاإشكالـالذيـيمكنـأنـ

ـاحل. ـالطحاويـهذه،ـفاقَرَحـهذا ينشأـعنـعبارة
ـكانتـمبنيةـعىـأنـمعنىـ ـإذا ـالطحاويـهذه ـأنـعبارة ـالفكر: ولكنـقدـظهرـيـبعد
ـاهـ ـبه ـاإنسانـيطيقـأكثرـماـكلفه ـالفكرـقدـينتجـعنه:ـأن ـامشقة،ـفإنـظاهر التكليفـهو
تعاى،ـوذلكـأنهـاـشّكـأنـاإنسانـيمكنـأنـيصَيـزيادةـعنـالصلواتـاخمسة،ـ
ويزكَيـزيادةـعنـماـفرضهـالرع...ـوهكذا،ـفيكونـاهـبناًءـعىـهذاـامعنىـقدـلَطـفـ

ـيطيقون.ـ ـيكلفهمـميعـما بالعبادـوم
ـقدـجعلـ ـفإنه ـالطحاوي؛ ـامعنىـظاهرٌيـعندي،ـواـيناسبـتتمةـكام ولكنـهذا

هذهـالعبارةـتفسرًاـلقولنا:ـ»اـحولـواـقوةـإاـباه«.ـ
وإذاـكانتـهيـكذلكـفاـجوزـأنـيرادـبالتكليفـامشّقةـفقط،ـبلـماـهوـشاملـ

ـالطحاوية«ـص205. ـالسنيةـبرحـالعقيدة ـالعقيدة ـ»إظهار (((
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هاـولغرها،ـفيدخلـحتـالتكليفـميُعـاأحكامـالرعيةـاخمسة،ـفالتوفيقـيكونـيـ

ـالواجبات. الواجب،ـوامندوب،ـوامباح،ـوليسـفقطـي
واعتاداـعىـهذهـامقدمةـنقول:ـالتكليفـإذاـُأطلقـعَمـأنواعـاأحكامـالرعيةـ
اخمسة،ـوهي:ـالوجوب،ـواحرمة،ـوالندب،ـوالكراهة،ـواإباحة،ـوهذهـتشتملـعىـ

كلـماـيمكنـأنـُيَتَصَوَرـمنـمراتبـالطلبـيـالرائع.ـ
ومنـامعلوم:ـأنـالرائعـأنزلتـحكمةـوعاقبةـميدة،ـمصلحةـاخلقـأمعن،ـ
وذلكـلتوصلـاإنسانـوغرهـإىـكالـوجوده،ـفإذاـوقفـامكلفـعندـحدودـالرع،ـ
ووقفـيـكلـنوٍعـمنـأنواعـاأحكامـحسبـمرتبته،ـفأتىـبالواجبـعىـأنهـواجب،ـ
وبامندوبـعىـأنهـمندوب،ـوبامباحـعىـأنهـمباح...ـإىـآخره،ـفإنهـيصلـإىـكمـالـ

وجودهـعىـحسبـطاقتهـووسعه،ـوبالتدريج.ـ
فأوامرـاهـتعاىـومطلوباتهـمنـعبيدهـتعّلقتـبكلـيءـماـُيـتّصورـأنـيتلبسـ

اإنساُنـبه،ـأوـيكونـلهـمدخٌلـيـحياتهـيـالدنياـواآخرة.ـ
وباـأنـأوامرـاهـتعاىـعامُةـالتعلق،ـواهـتعاىـاـيأمرـإاـباـيرى،ـوإذاـأمرـأمرـ
بهـعىـالوجهـالذيـيرضاه،ـواـينهىـإاـعاـاـحب،ـوإذاـهىـهىـعىـالوجهـالذيـ
أحب،ـواـنتصورـأمرًاـخارجًاـعنـأوامرـاهـونواهيهـلهـمدخٌلـيـالرسالةـوالرائع.ـ

ـفيهـنقصـواـقصور،ـ ـاهـتعاىـاـُيتصّور ـأنـالرعـالذيـأنزله فيتحصلـماـمى:
ـبالرورة. ـالدين وهذاـمعلومـمن

و»اهـاـيأمرـالعباَدـإاـباـُيطيقون«،ـو»ماـيأمرهمـبهـاـيكونـّرًا«،ـفيتحصلـ
لناـمنـهاتنـالكلمتن:ـأنـالَرـاـيطيقهـالعباد،ـوماـيظهرـلناـمنـاإنسانـحنـيربـ
اخمرـأنهـيطيقه،ـفهذهـإطاقٌةـظاهريةـومؤقتةـغُرـمعترة،ـوذوـالعقلـالسليمـاـيلتفتـ
نـفسه،ـ ُيطيقـهاكـ اخمرـهوـهاكـاجسد،ـواإنسانـاـ إليها؛ـأنـحاصلـربـ
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ـبعضه؛ـأنـاإطاقَةـ ـاموجود،ـواموجودـاـُيطيقـعدَم ـإناـهيـنقصاٌنـيـوجود والرور
فعٌلـيتعلقـبموجود،ـوامعدومـليسـبيءـفاـتتعلقـبهـإطاقة،ـهذاـقّررـامحققونـمنـ

ـبفعٍل،ـفالفعلـوجوديـمطلقًا.ـ ـأنهـاـتكليفـإا ـاأصول: علاء
وماـمىـيتبنـذوـالتحقيق:ـأنـكامـمنـاعرضـعىـالطحاويـيـهذهـالعبارةـ

باطل،ـملةـوتفصياً.ـ
ومنـالوجوهـالتيـيمكنـأنـيتبنـهاـبطانـكامـامعرضن:ـأهمـيقولونـبأنـ
اخلقـيطيقونـمنـاأفعالـأكثرـماـكلفهمـالرع،ـولكنهـمـيكلفهمـبه،ـإذنـيوجدـيءـ
ـيلزمهـ ـالقول ـيتعلقـبهـحكمـرعي،ـولكنـالرعـاـيطاُلهـواـيتعّلقـبه،ـوهذا يمكنـأن

ـاخمسة.ـ ـالتكليفـبامعنىـالشاملـلأحكام ـأخذنا ـإذا ـالريعةـخصوصًا نقصان
ـإماـأنـيكونـخرًاـأوـّرًا،ـ ـوهمـيطيقونهــ ـالرعــ ـالذيـمـيكّلفهمـبه وأيضًاـهذا
فإنـكانـّرًا،ـفيلزمـأنـيرىـاهـأنـتكونـريعُتهـناقصًةـعىـقوهم؛ـأنهـمـيدّهمـعىـ
ـفعدمـ ـوهمـيطيقونهــ ـباطٌل،ـوإنـكانـخرًاــ ُحكمهـومـينبههمـعىـأنهـيمتنعـفعله،ـوهو
ـمنافـللحكمة؛ـفقدـوردـ ـلكونهـخرًاـومصلةـهمــ ـبلـعدُمـدالتهـهمـعليه ـبهــ تكليفهم
يـالريعة:ـأنـاهـتعاىـقدـدّلناـعىـاخرـيـهذهـاحياةـالدنيا،ـواـيصُحـأنـنبغيـاخرـ

منـغرـطريقها.
ـلطفـاهـإناـيمكنـيـعدمـ ـفأقول: ـإلخ، ـ»ولكنهـعَزـوجلـلطف…« ـقوهم: وأما
تكليفـالعبادـماـاـيطيقونـماـيصعبـعليهمـواـيفيدهم،ـأوـكانـيوجدـغرهـمفيدًاـ
همـويسدـمسَدهـماـكلفهمـبه،ـاـيـعدمـتكليفهمـباـيوصلهمـإىـكاهم،ـفالتكليُفـ
ـاللطف؟! ـفأينـيذهُب ـالتريف، ـيضاُد ـيدخلـحتـالطاقة ـالتكليفـبا تريف،ـوعدم
وماـينبغيـالتنبيهـعليه،ـقولـالسمرقنديـيـتفسرهـامسمىـبــ»بحرـالعلوم«ـيـ

ـتعاى:ـ»الرحيم«: تفسرـقوله
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»إناـسمىـنفسهـ»رحيمـًا«؛ـأنهـاـيكلفـعبادهـميَعـماـيطيقون،ـوكلـمِلٍكـ

ـاهـ))). ـيطيقونـفليسـبرحيم«. يكلفـعبادهـميعـما
فقولهـيندرجـيـضمنـماـذكرناه،ـفإنـكانـماـيطيقونـمـيكلفهمـبه،ـبمعنى:ـأنهـ
مـيدخلـحتـأُيـحكمـرعيـمنـاخمسة،ـفهذاـينايـاحكمة،ـومنايـاحكمةـمناٍفـ
للرمةـقطعًا،ـفالرمةـيـاحكمة،ـواحكمةـيـدالةـاخلقـعىـماـيرتفعـهمـعىـأيـ

ـالدالةـمنافـللرمة.ـ صورةـكان،ـوتركـهذه
ـيطيقونـمنافـللرمة«،ـاـيسلمـلهـإاـإنـكانـالتكليفـ ـ»إنـتكليفـميعـما فقوله:

ـللمكلفن،ـوهوـمردود.ـ ـامتحانًاـمضًاـاـمصلحةـفيه كله
وعىـكلـحالـفتفسرـقولـالطحاويـالسابقـمتمٌلـللوجوهـالسابقةـبحسِبـ

ـالسابق. مرادهـمنـاإطاقةـوالتكليفـعىـالتفصيل
وهذاـجهدناـيـماولةـتفسيـرـقولهـعىـوجهـلهـفائـدة،ـونرجوـأنـنكونـمنـ

امصيبن.
قال الطحاوي: )وهو تفسر »ا حول وا قوة إا باه«، نقول: ا حيلة أحد، 
وا حركة، وا حّول أحد عن معصية اه إا بمعونة اه، وا قوة أحد عى 
إقامة طاعة اه، والثبات عليها إا بتوفيق اه، وكل يء جري بمشيئة اه تعاى 
وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته امشيئات كلها، وغلب قضاؤه احيل 

كلها، يفعل ما يشاء، وهو غر ظام أبدًا(
هذاـامعنىـالسابقـمنـكونـاهـتعاىـخالَقـكلـيء،ـومنـضمنـماـخلقهـاهـ
تعاىـأفعاُلـالعبادـمنـحيثـكوهاـموجودة،ـوكذلكـسائرـامخلوقاتـاأخرى،ـهوـ

ـالعلوم«ـ)):ـ77). )))ـ»بحر
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حقيقةـقولنا:ـ»اـحولـواـقوةـإاـباه«،ـفاـقوةـإاـباهـفعاً،ـفقوتناـعىـاكتسابـ

اأشياءـهيـمنـاهـتعاى،ـأي:ـهيـبخلقـاهـتعاى؛ـإذـاـخالقـسواه.
ولكنـجعلـماـمىـتفسرًاـلقولنا:ـ»اـحولـواـقوةـإاـباه«ـفيهـإشكالـإذاـ
ـالعباد...«ـ ـباـمىـقوله:ـ»وأفعال ـإذاـقصد ـباـمىـقوله:ـ»واـيكلفنا...«،ـولكن قصد

فاـإشكال.ـ
وملـاإشكالـعىـااحتالـاأول،ـأنـتفسرـ»اـحولـواـقوةـإاـباه«،ـأي:ـ
ـيطيقون،ـ ـيكلفهمـإاـما ـقال،ـولكنـقوله:ـ»وم ـاهـتعاى،ـكا ـإاـبمعونة اـقوةـواـحركة
ـالتكليف،ـوذلكـمُلهـ ـفهذاـمُله ـبمعنىـاحوقلة، ـكلفهم«،ـاـارتباطـله واـيطيقونـإاـما

القدرةـواخلق.ـ
ـللحوقلة.ـ ـيعترـتفسرًا ـإاـماـكلفهم«،ـا وأيضًاـفقوله:ـ»واـيطيقون

ـالشيخـ ـاأمرـفيهاـبن،ـإاـعىـتفسر وذلكـعىـكلـااحتااتـالسابقة،ـوكلها
اهرري،ـفهوـقرأـعبارةـالطحاوي:ـ»واـُيَطَيـقون...«ـإلخ،ـواـمعنىـلذلكـأيضًا؛ـأنـ
ـُيقدرـخلقهـ ـاهـا ـبأن ـللقول ـُيْقِدرهم،ـفاـمعنى ـأو »ُيَطَيـقون«ـمعناها:ـجعلهمـقادرين،
إاـعىـماـكّلفهمـبه،ـفإنهـيلزمـعىـذلكـأنهـكلفهمـبامعايـوالكبائر؛ـأهمـقدرواـ

عليهاـكاـهوـظاهر.ـ
ويبقىـالكامـعىـأنـاهـتعاى:ـهلـيظلمـأوـا؟ـأوـيمكنـأنـيظلمـالبرـأوـا؟
قالـاهـتعاى:ـ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾ـ]ق:ـ29[،ـوقال:ـ﴿ڳ ڳ 

ڳ ڱ﴾ـ]الكهف:ـ49[. 
ـاهـ ـفياـروىـعن ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصــ وروىـاإمامـمسلمـيـ»صحيحه«:ـعنـأيـذر:ـعن
تباركـوتعاىـــأنهـقال:ـ»ياـعبادي،ـإيـحّرمُتـالظلمـعىـنفي،ـوجعلتهـبينكمـمرمًا،ـ

فاـتظاَلـموا.



1220 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر
ياـعبادي،ـكلكمـضالـإاـمنـهديته،ـفاستهدويـأهِدكم.

ـإاـمنـأطعمته،ـفاستطعمويـأطعْمكم. ياـعبادي،ـكلكمـجائع
ـإاـمنـكسوته،ـفاستكسويـأكُسكم. ياـعبادي،ـكلكمـعار

ياـعبادي،ـإنكمـخطئونـبالليلـوالنهار،ـوأناـأغفرـالذنوبـميعًا،ـفاستغفرويـ
ـلكم.ـ أغفْر

ـنفعي،ـفتنفعوي. ـتبلغوا ـتبلغواـّري،ـفتروي،ـولن ـلن ـإنكم ياـعبادي،
ياـعبادي،ـلوـأنـأولكمـوآخركم،ـوإنسكمـوجنكم،ـكانواـعىـأتقىـقلبـرجلـ

واحدـمنكم،ـماـزادـذلكـيـملكيـشيئًا.
ياـعبادي،ـلوـأنـأولكمـوآخركم،ـوإنسكمـوجنكم،ـكانواـعىـأفجرـقلبـرجلـ

واحد،ـماـنقصـذلكـمنـملكيـشيئًا.
واحد،ـ قامواـيـصعيدـ وجنكم،ـ وإنسكمـ وآخركم،ـ أولكمـ أنـ لوـ عبادي،ـ ياـ
فسألوي،ـفأعطيتـكلـإنسانـمسألته،ـماـنقصـذلكـماـعنديـإاـكاـينقصـامخيط،ـ

ـالبحر. إذاـأدخل
ياـعبادي،ـإناـهيـأعالكمـأحصيهاـلكم،ـثمـأوفيكمـإياها،ـفمنـوجدـخرًا،ـ

فليحمدـاه،ـومنـوجدـغرـذلك،ـفاـيلومنـإاـنفسه«.
قالـسعيد:ـكانـأبوـإدريسـاخوايـإذاـحدثـهذاـاحديثـجثاـعىـركبتيه))).

وروىـابنـحبان:ـعنـابنـالديلميـقال:ـأتيتـأيـبنـكعب،ـفقلتـله:ـوقعـيـ
نفيـيءـمنـالقدر،ـفحِدثنيـبيء؛ـلعّلهـأنـيذهبـمنـقلبي،ـفقال:ـإنـاهـلوـعذبـ
أهلـساواتهـوأهلـأرضهـعذهمـغرـظامـهم،ـولوـرمهمـكانتـرمتهـخرًاـهمـمنـ

ـالظلم،ـ)2577). ـبابـحريم )))ـكتابـالرـوالصلة،
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أعمـاهم،ـولوـأنفقتـمثلـأحدـيـسبيلـاهـماـقبلهـاهـمنكـحتىـتؤمنـبالقدرـوتعلمـ
أنـماـأصابكـمـيكنـليخطئك،ـوأنـماـأخطأكـمـيكنـليصيبك،ـولوـمتـعىـغرـهذاـ

لدخلتـالنار.ـ
قال:ـثمـأتيتـعبدـاهـبنـمسعود،ـفقالـمثلـقوله،ـثمـأتيتـحذيفةـبنـاليان،ـ

فقالـمثلـقوله،ـثمـأتيتـزيدـبنـثابت،ـفحدثنيـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـمثلـذلك))). 
وقدـنسبـالشرخيتيـيـ»رحه«ـعىـ»اأربعنـالنووية«ـالقولـبأنـالظلمـعىـ

ـامعتزلة،ـولكنهـاـيفعلهـعداًـمنه،ـفقال:ـ اهـتعاىـمكنـإى
»وذهبتـامعتزلةـإىـأنـاهـتعاىـقادرـعىـالظلم،ـوهوـمتصورـمنه،ـولكنـاـ

ـاهـ)2). يفعلهـعداًـمنهـوتنُزهًا«.
أقول:ـوهوـالقولـالذيـقالـبهـابنـقيمـاجوزيةـكاـيـ»الصواعقـامرسلة«،ـوابنـ
أيـالعزـاحنفيـيـ»رحه«ـللطحاوي،ـتبعًاـابنـتيمية،ـوقالـبهـابنـرجبـاحنبيـيـ

»رحه«ـعىـ»اأربعن«ـأيضًا.ـ
قالـابنـحجرـاهيتميـيـرحـهذاـاحديثـمنـ»اأربعنـالنووية«:

»)إيـحرمت(ـمنـالتحريم،ـوهوـــلغًةــ:ـامنع،ـفسمىـتعاىـتقُدَسهـعنـالظلمـ
حريًاـله؛ـمشاهتهـاممنوعـيـحققـالعدمـ)الظلم(ـهوـــلغًةــ:ـوضعـاليءـيـغرـملهـ
)عىـنفي(ـأي:ـتعاليتـعنهـوتقدست؛ـاستحالتهـعليهـتعاى؛ـإذـهو الترف ي حق 
الغر بغر حق، أو جاوزة احِد،ـوكاماـمال؛ـإذـاـُملكـواـحّقـأحدـمعه،ـبلـهوـ
ـفاـ الذيـخلقـامالكنـوأماكهم،ـوتفضلـعليهمـها،ـوحدـهمـاحدود،ـوحرمـوأحل،

حاكمـمعهـيتعقبه،ـواـحقـيرتبـعليه،ـتعاىـعنـذلكـعلوًاـكبرًا.ـ

ـبابـالورعـوالتوكل،ـ)727). )))ـكتابـالرقائق،

)2)ـ»رحـالشرخيتي«ـعىـ»اأربعنـالنووية«ـص0)2.
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وماـذكرـمنـاستحالةـالظلمـعليهـتعاىـهوـقولـاجمهور،ـوقيل:ـبلـهوـمتصورـ

منه،ـلكنهـاـيفعلهـعداًـمنهـوتنزهًاـعنه؛ـأنهـتعاىـمَدحـبنفيهـيـقولهـتعاى:ـ﴿ۆئ ۆئ 
ۈئ   ۈئ﴾ـ]ق:ـ29[ـأي:ـظامـ﴿ـۈئ﴾،ـواحكيمـاـيتمدحـإاـباـيصُحـمنه،ـأاـ

ـاسُتهزئـبه؟ـ ـاأعمىـلوـمدحـبأنهـاـينظرـللمحرمات، ترىـأن
وأيضًاـقوله:ـ»حرمتـالظلمـعىـنفي«ـحقيقته:ـإيـمنعتـنفيـمنه،ـوإنمـاـ
يمنعـاحكيمـنفسهـماـيقدرـعىـفعله،ـأاـترىـأنـآدميًاـلوـقال:ـمنعتـنفيـمنـصعودـ
ـبقولهـأهلـ ـمستأجرـأجرائه، ـمعاملة ـتعاىـعاملـعباَده ـفهو ـاسُتهزئـبه؟ـوأيضًا الساء،
الكتاب:ـ»هلـظلمتكمـمنـأجوركمـشيئًا،ـقالوا:ـاـقال:ـفذلكـفضيـأوتيهـمنـأشاء«،ـ
وامستأجرـيصُحـمنهـظلمـاأجراء،ـوأيضًاـتركـالظلمـمعـإمكانهـوالقدرةـعليهـأمدحـ
منـتركهـمعـاستحالتهـوالعجزـعنه،ـكاـأنـتركـالفحلـللزناـأمدُحـلهـبالعفافـمنـتركـ

ـانتهى.ـ ـله. اخّيـوالعنّن
وهوـغرـسديدـــوإنـنقلهـبعضـالشارحنـوأقرهـــلِـاـتقررـأنـحقيقةـالظلم:ـ

وضعـاليءـيـغرـملهـبالترفـيـملكـالغرـأوـماوزةـاحد.ـ
ومعـالنظرـهذاـجزمـكُلـمنـلهـأدنىـبصرةـباستحالتهـعليهـتعاى؛ـإذـاـيتعقلـ
ـتصُورهـمنهـسبحانهـوتعاىـيفرهـ ـتعاىـيـغرـمّله،ـوكأنـمّدعَي وقوعـيءـمنـتُرفه
باـهوـظلٌمـعندـالعقلـلوـُخّيـونفَسهـمنـحيثـعدمـمطابقتهـلقضيته،ـفحينئذـيكونـ
لكامهـنوعـاحتال،ـبخافـماـإذاـفرهـباأول؛ـفإنـدعوىـتصُورهـمنهـحينئذـيـغايةـ

السقوط.ـ
وُجابـعاـاحُتّجـبهـمنـالتمُدحـبنفيهـومنعـنفسهـمنه،ـبأنـهذاـخارجـعىـقضيةـ
اخطابـالعاديـامقصودـمنهـزجُرـعبادهـعنهـوإعاُمهمـبامتناعهـعليهمـباأوى،ـفهوـ
عىـحدـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ـ]الزمر:ـ65[،ـوهذاـفنـبليغـمنـأساليبـالباغةـاـ
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ينكرهـإاـكلـجامدـالطبع،ـفامتنعـقياُسهـعىـقولـاأعمى:ـاـأبر،ـواآدمي:ـمنعتـ
نفيـمنـصعودـالساء،ـبلـشتانـماـبينها!ـفإنـكاـمنـهاتنـامقالتنـمُضـسفسافـ
ولغو،ـبخافـقولهـتعاى:ـ»إيـحرمتـالظلمـعىـنفي«،ـالذيـوطأـبهـلقولهـتعاى:ـ
»وجعلتهـبينكمـمرمًا«ـثمـوطأـهاـلقولهـتعاى:ـ»فاـتظاموا«،ـفاتضحـأنـهذاـالسياقـ
يـغايةـالباغة،ـوأنهـاـينايـاستحالةـالظلمـعليهـتعاى،ـوأنـَمنـفهمـتنافيًاـبينهاـوفرـ
الظلمـبغرـمعناهـامتعارفـكانـلكامهـأدنىـاحتال،ـوإاـكانـكامهـباهذيانـأشبه،ـ

ـنفيس.ـ ـفإنه فتأمل،
ثمـرأيُتـبعضهمـأجاب:ـبأنـهـتعاىـيـخلقهـتُرفنـظاهرًاـوباطنًا،ـفتُرفهـ
الظاهرـُينهىـعنهـرعًا،ـوترفهـالباطنـيقيـبهـويلقهـحقيقة،ـوهوـاأولـواآخر،ـ

ـانتهى.ـ والظاهرـوالباطن.
وهذاـصحيح،ـولكنهـاـيدفعـتلكـالشبهـبخافـماـذكرته؛ـفإنهـالذيـيدفعهاـ

ويدحضها.ـ
ـتعاى:ـ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  وفرـبعضهمـالظلمـيـقوله
ـيفّرهـ ـتعاى ـتصورهـمنه ـالسابق،ـوكأنـمّدعَي ـيؤيدـقوي ـبا ی جئ حئ﴾ـ]طه:ـ2))[
باـهوـظلٌمـعندـالعقل...ـإلخ،ـفقال:ـاهضم:ـأنـينقصـمنـأجرـحسناته،ـوالظلم:ـأنـ
يعاقبـبذنوبـغره،ـومثلـهذاـكثرـيـالقرآن،ـوهذاـماـيدلـعىـأنـاهـتعاىـقادرـعىـ
الظلم،ـلكنـاـيفعلهـفضًاـمنه،ـوقدـفّرهـكثرونـبأنه:ـوضعـاليءـيـغرـموضعه،ـ

ـانتهى. ـإنهـمستحيلـعليهـتعاى. ـبالترفـيـملكـالغر،ـفيقول: وأماـمنـيفره
ـالظلمـــاـيقتيـ ـــوفيها ـتعاىـخالقًاـأفعالـالعباد ـفياـذكرته،ـوكونه وهوـريٌح
وصفهـتعاىـبه؛ـأنهـإناـيوصفـباـقامـبهـمنـصفاتهـوأفعاله،ـومنهاـخلقـأفعاهمـاـ
لهـعىـ أنـاـحكمـ تعاىـ اهـ منعـسؤالـ وفيهـ قيل:ـ منها،ـ يوصفـبيءـ فلمـ ذواها،ـ
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ـتعاى:ـ﴿ې ې ې ى﴾ـ ـبقوله ـبسؤاله!ـوُرَد ـفاـفائدة ـالواقع، ـإاـباحق؛ـأنه خصمه

]اأنبياء:ـ2))[،ـوهوـتعاىـاـيأمرـباـاـجوزـالدعاءـبه،ـواـفرقـبنـاحرـوغره.ـ
ـبعدلكـدونـفضلك،ـفيكونـدعاًءـعليهم.ـ وأجيبـبأنـمعناه:ـعاملهم

قيل:ـوقريبـمنـهذاـقولـبعضهمـي:ـ﴿ې ې ې ى ى ائ ائ﴾ـ
ـاهـتعاىـ ـاآية؛ـأن ـقراءةـهذه ـالتأمنـعند ـبالدعاء إىـ﴿ی ی ی ی جئ﴾ـمنـااعتداء
ـأنهـ ـالذيـيـ»مسلم«: ـبأن ـيؤّمن.ـوُرَد ـفإنه ـفعلتـبخافهـيـ﴿مئ ىئ﴾ـإلخ، ـقد قال:

تعاىـقال:ـ»نعم«ـيـاجميع.ـاهـ))).
وهوـكامـنفيس،ـولعلهـيشرـبقولهـأحدـالشارحن،ـإىـالطويـيـكتابهـ»التعين«،ـ
ـلعلهـ ـأو ـالطويـيـ»رحه«ـعىـ»اأربعن«)2)، ـقريبـجدًاـماـذكره ـابنـحجرـهو ـنقله فا
يشرـإىـابنـرجبـاحنبي،ـوهذاـقدـاتبعـابنـتيميةـوابنـقيمـاجوزيةـيـكامه،ـومنهاـ
ـالعزـيـ»رحه«ـللطحاوية،ـ ـأي ـابن ـابنـحجر،ـوكذلكـفعلـاأذرعي ـإليه ـأشار أخذـما
فجعلـالقولـبأنـاهـتعاىـيمكنهـأنـيظلمـلوـشاء،ـهوـالقوَلـالصحيح،ـوأّيدهـباـأشارـ

إليهـابنـحجرـفياـردناهـلك.ـ
واحقـأنـهذاـالرجلـــأعني:ـابنـأيـالعزـــمتابعـيـ»رحه«ـمتنـالطحاويـ
شرًاـبشرـفياـيقولـلِـاـيقولـبهـابنـتيميةـوابنـقيمـاجوزية،ـوهوـإناـجعلـ»رحه«ـ
هذاـامتنـمّردـمناسباتـلذكرـخاصةـكامها،ـوإنـكانـظاهرـالبطان،ـكاـيـقولهـ
ـالنار،ـوإثباتـكونـاهـتعاىـمدودًاـولهـحّد،ـوإثباتـأنـهـتعاىـصفاٍتـهيـأعيانـ بفناء

)))ـ»رحـاأربعنـالنووية«ـابنـحجرـاهيتميـ»صحيحـمسلم«ـكتابـاإيمان،ـبابـبيانـقولهـ

تعالى:ـ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ   ڌ  ﴾ـ)25)).
ـالطوي«ـعىـ»اأربعن«ـص84)-85). )2)ـ»رح
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كاليدـوالعنـوغرـذلك؛ـماـأرناـإليهـيـموضعه؛ـفليحذرـالقارئـهذاـالرحـماـفيه،ـ
ـالذيـنَره،ـوليسـ ـتيمية،ـوعىـمذهبـالتجسيم ـابن ـيقرأـرحًاـعىـطريقة ـأنه وليعلم

ـالسنة.ـ عىـمذهبـأهل
ـقدرَتهـعىـالظلم،ـولكنـ ـيستلزم والقائلـبأنـمّدحـاهـتعاىـبنفيـالظلمـعنـنفسه

ـالتمُدح.ـ يمتنعـهوـبإرادتهـعنـذلك،ـفهذاـهوـمل
فاجواب:ـأنـالتمّدحـيكونـباـيتّصـبهـاهـتعاىـوحده،ـويستحيلـعىـغره،ـ
كقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـ]النحل:ـ7)[،ـفـفيهـحرـاخلقـفيهـجلـشأنهـ

ـتعاى:ـ﴿ ٺ  ـيتمدحـبذلك،ـونحوـقوله ونفيهاـعنـكلـماـسواه،ـونفيـقابليتهمـله،ـوهو
ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ))[،ـفهوـمدح،ـباـينحرـفيهـجلـشأنه،ـواـيصحـلقائلـ
أنـيمنعـذلك،ـواحجةـالتيـنقلهاـابنـحجرـعنـالطويـوغرهـضعيفة،ـورُدـابنـحجرـ
عليهاـجيٌدـوكاٍف،ـولكنناـأردناـتكملتهـهذاـالكام؛ـفإنـابنـقيمـاجوزيةـتطاولـعىـ

أهلـاحقـيـبعضـكتبهـمعتمدًاـعىـهذهـاحجة،ـوهيـباطلةـكاـترى.ـ
وفرقـبنـأنـيتمدحـاهـتعاىـبامستحيلـيـذاته،ـوبنـأنـيتمدحـبنفيـمستحيلـ
عنـذاته،ـفامستحيلـيـذاتهـأصًاـنقص،ـويصّحـأنـيتمدحـالواحدـبنفيـالنقصـعنـ
ـفاـيصحـ ـفقط، ـإليه ـبالنسبة ـأوـمستحيًا ـأصًا، ـالنقصـمستحيًا ذاتهـمطلقًا،ـسواءـكان
التمُدحـبنفسـامستحيل،ـولكنـيصُحـالتمدحـبنفيـامستحيلـعنـالذات،ـوهذاـبنـ

ظاهر.ـ
ولذلكـمدحـاهـتعاىـذاتهـبأنـنفىـعنهاـالشبيَه،ـوالشبيهـأصًاـمستحيل،ـويلزمـ
ـلكانـ ـالقولـلوـقالوه ـَلـاـجازـالتمدحـبنفيه!ـوهذا ـلوـكانـالشبيهـمستحيًا عىـقانوهمـأنه
مطردًاـمعـقانوهمـالذيـيسرونـعليهـمنـالتشبيهـوالتجسيمـامتضمنـإثباتـالشبيه.ـ
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ـقالـحتـعنوانـ)التعبرـبنفيـالتمثيلـأوىـ ـفقد ـبعضـرحـالطحاوية ـقرره تأملـمثلـما
منـالتعبرـبنفيـالتشبيه(:ـ»أهلـالسنةـواجاعةـيتقيدونـباألفاظـالرعيةـالواردةـيـ
الكتابـوالسنة،ـفلمـيردـلفظـنفيـالتشبيهـوإناـوردـنفيـالتمثيل،ـواهـسبحانهـوتعاىـ
التشبيهـ بيناـ التمثيلـيقتيـامساواةـمنـكلـوجه،ـ أعلمـباـيتكلمـبهـوأحكم،ـثمـإنـ
ـالتشبيه،ـوهذاـفيهـماـ ـبنفي ـالتعطيلـفيعرون ـأهل ـأما ـآخر، يقتيـامساواةـمنـوجهـدون

فيه،ـواأوىـالتعبرـباللفظـالواردـيـرعـاه)))«.ـاهـ.ـ
ـالنصـماحظات:ـ وعىـهذا

التشبيهـواردـيـالريعة،ـفسورةـاإخاصـواردةـيـنفيـ أوها:ـأنـلفظـنفيـ
الكفؤ،ـوهوـشاملـللشبيهـأيضًاـولوـمنـبعضـاجهات،ـوقولهـتعاى:ـ﴿ ٺ ٿ 
ـفإنـحرفـالكافـللتشبيهـ ـذلكـيـمله، ـبينا ـفقط،ـوقد ٿ﴾ـينفيـامشاهةـاـاماثلة

ـترى.ـ والنفيـتسلطـعليهـكا
أمـيسمعـهذاـالقائلـقولـرسولـاهـعليهـالصاةـوالسام:ـ»ومـيكنـلهـشبهـواـ

ـالكتابـوالسنة!؟ ـالشبيهـمـيردـي عدل«؟ـفكيفـيقولـإنـنفي
وأوردـابنـكثرـيـتفسرـسورةـاإخاص:ـ»عنـأيـبنـكعبـأنـامركنـقالواـ

للنبيـملسو هيلع هللا ىلصـياـممدـانسبـلناـربكـفأنزلـاهـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ * پ پ 
وكذاـ )-4[ـ ]اإخاص:ـ ٿ﴾ـ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   * ڀ  ڀ  ڀ  پ   *
رواهـالرمذيـ]3364[ـوابنـجريرـعنـأمدـبنـمنيعـزادـابنـجريرـوممودـبنـخداشـ

عنـأيـسعيدـممدـبنـميرةـبهـزادـابنـجريرـوالرمذي.
إاـسيموت،ـ يولدـ ليسـيءـ يولد،ـأنهـ يلدـومـ مـ الذيـ قال:ـ﴿پ﴾ـ

ـالرمنـاخمّيس،ـ)):ـ ـالطحاوية«،ـللدكتورـممدـبنـعبد ـالعقيدة )))ـ»التوضيحاتـاجليةـعىـرح

73)(،ـدارـابنـاجوزي.
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وليسـيءـيموتـإاـسيورث،ـوإنـاهـعزـوجلـاـيموتـواـيورثـ﴿ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ﴾ـوم يكن له شبيه وا عدل،ـوليسـكمثلهـيءـورواهـابنـأيـحاتمـ

منـحديثـأيـسعدـممدـبنـميرـبه.ـ
ثمـرواهـالرمذيـ]3365[ـعنـعبدـبنـميدـعنـعبيدـاهـبنـموسى،ـعنـأيـ
ـقالـالرمذي:ـوهذاـ ـثم ـأخرنا، ـيذكر ـثمـم ـفذكرهـمرسًا جعفرـعنـالربيعـعنـأيـالعالية

أصحـمنـحديثـأيـسعد)))«.ـاهـ.ـ
قالـابنـحجر:ـ»وجاءـيـسببـنزوهاـمنـطريقـأيـالعاليةـعنـأيـبنـكعب:ـأنـ
ـالرمذيـوالطري،ـويـآخرهـ ـأخرجه ـفنزلت، ـانسبـلناـربك. ـللنبيـملسو هيلع هللا ىلص: امركنـقالوا
قال:ـ﴿پ ڀ ڀ ڀ﴾ـأنهـليسـيءـيولدـإاـسيموتـواـيءـيموتـإاـ
يورثـوربناـاـيموتـواـيورثـ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـشبهـواـعدل.ـ
وأخرجهـالرمذيـمنـوجهـآخرـعنـأيـالعاليةـمرسًاـوقال:ـهذاـأصحـوصححـاموصولـ
ابنـخزيمةـواحاكمـولهـشاهدـمنـحديثـجابرـعندـأيـيعىـوالطري،ـوالطرايـيـ

ـاهـ.ـ اأوسط)2)«.
معـأهمـكانـينبغيـأنـعرفواـورودـنفيـالتشبيهـوالشبيهـفقدـروىـهذاـاحديثـ

ـأقواله)3). ـابنـتيميةـي ـالتشبيه،ـومرجع ـالدارميـمرجعهمـي أبوـسعيد
ـأنهـ ـنفيه!ـمع ـإنـلفظـالشبهـممل،ـوهذهـيـنظرهمـعلةـعدم ثانيًا:ـتأملـكيفـقال

)))ـ»تفسرـالقرآنـالعظيم«،ـإساعيلـبنـعمرـبنـكثرـالدمشقيـأبوـالفداءـت:ـ774،ـ)4:ـ566(،ـ

. ـبروتــ ـالفكرــ دار
ـالفضلـالعسقايـالشافعيـت:ـ ـأبو ـبنـعيـبنـحجر ـأمد )2)ـ»فتحـالباريـرحـصحيحـالبخاري«،

ـبروت،ـت:ـمبـالدينـاخطيب. ـامعرفةــ 852،ـ)8:ـ739(،ـدار
ـابنـاأثرـ ـالدارميـأبوـسعيدـت:ـ280هـ،ـص29،ـدار ـ»الردـعىـاجهمية«،ـعثانـبنـسعيد ـانظر: (3(

ـ995)م،ـط2،ـت:ـبدرـبنـعبدـاهـالبدر. ـ6)4)هـــ ــالكويتــ
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تبنـلناـنفيهـيـالرع!ـولكنهـعندهمـمملـأنهـحتملـحقًا،ـلفهمـيعتقدونـبوجهـشبهـ
بنـاهـتعاىـوبنـعباده،ـولكنهمـينفونـالتشبيهـمنـميعـاجهات،ـوهوـمعنىـالتمثيل،ـ

فاماثلةـمنوعةـعندهمـوامشاهةـواجبةـاـحاصلةـفقط.ـ
واحاصل:ـأنـهؤاءـقدـقاسواـاهـتعاىـعىـالعباد،ـفقالوا:ـإنـاهـتعاىـيوصفـ
بالقدرةـعىـالظلمـكاـيوصفـهاـالعباد،ـوامخلوقات،ـولكنـقالوا:ـإنهـمنعـنفسهـمنه،ـ

ـبيناه.ـ ـباطلـكا ـالفعل،ـوقوهم فهناـكانتـمكُرمتهـوملـمدحه،ـوهذاـتشبيٌهـي
ـتعاىـيـالنصوصـالسابقة:ـ»إيـحرمت«،ـ﴿ۆئ ۆئ ۈئ...﴾ـ ـنقولـإنـقوله ولكننا
النفيـفيهـمسّلطـعىـمفهومـالظلمـالذيـيعرفهـالبرـوينسبونهـإىـأنفسهم،ـفيقولـهمـ
اهـتعاى:ـإنـهذاـالظلمـمتنعـعّيـكذلك،ـوتنّزلـهمـتنزاًـلرويضـنفوسهم،ـفعرـعنهـ
بأنهـحّرمهـعىـنفسه،ـطالبًاـمنهمـأنـيفعلواـيـحقـأنفسهمـكذلك،ـفيجتنبواـالعقاَبـ

الكبرـالذيـينتظرهم.ـ
أنـ ثابتـعىـظاهره،ـونُسواـ أنـهذاـاحكمـ اعتقدواـ امخالفن،ـ ولكنـهؤاءـ
ـعىـاهـ ـالتعريفــ ـهذا ـالظلمــ ـابنـحجر،ـوجويُز ـتعريٌفـمعن،ـوهوـماـذكره ـله الظلم
ـليسـبمريدـ ـباأحكامـجرًاـعنه،ـوأنه ـيفعلـاأمورـوحكم ـإنا ـاهـتعاى ـأن تعاىـيستلزم
يـأفعالهـوأحكامه؛ـأنهـأحكامهـجبـأنـتكونـعىـنسِقـنظاٍمـثابتـاـبإثباتهـهوـجلـ
شأنه،ـبلـالثبوُتـهاـيـأنفسها،ـوهوـعنـقولـامعتـزلةـبوجوبـالصاحـواأصلحـ
ـالعلمـبطانه،ـوهوـموضحـيـعلمـ ـأهل ـاتضحـعند وبالتحسنـوالتقبيحـالعقلين،ـوقد

اأصول.ـ
ـالقولـباطٌلـملةـوتفصيًا،ـ ـالكامـاموجزـيتبّنـأنـماـاستدّلـبهـأصحابـهذا وهذا
فاـتغّرـبالعباراتـالطويلةـالتيـقدـجُدهاـيـكتبـامخالفن،ـومَعْنـيـامعايـاحقيقيةـ

ـاأحكام،ـواهـاموفق.ـ التيـتدورـعليها
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قال الطحاوي: )تقَدس عن كّل سوء وَحْن، وتنّزه عن كّل عيب وَشن، ﴿وئ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾ـ]اأنبياء:ـ23[).
«:ـهوـاهاكـوامحنة.ـ و»احَْن«ـجاءتـيـبعضـالنسخـاـيـكلها،ـو»احَْنُ

النقصـ هوـ و»الشن«:ـ وَشْيـٍن«،ـ سوءـ كلـ عنـ »تـقدسـ النسخ:ـ بعضـ ويـ
والعيب.ـ

ـهوـنفسـالسوء،ـوهوـالنقص. ـو»الشن«: ـ»تقدسـعنـكلـسوء«)))، ويـبعضها:
وامناسبةـلذلكـهذاـالكام،ـهوـتنزيهـاهـتعاىـيـأفعالهـعنـالظلمـوالنقص،ـ
وعنـعدمـالتناسقـوالتوافق،ـوالتكامل،ـوعنـاخلل،ـولذلكـعقبـذلكـبقولهـتعاى:ـ
أنـ عنـ تعاىـ اهـ أفعالـ تنزيهـ أرادـ أنهـ ليدلـعىـ ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾؛ـ

ـناقصة.ـ ـأو تكونـمقدوحًاـفيها
وكذلكـاـيعرضـعليهـتعاىـيـأّيـفعلـمنـأفعاله،ـفاـيقالـله:ـ»لِـَم؟«؛ـأنهـ
اـعلةـلفعله،ـبلـهوـفاعلـمحضـإرادته،ـواـغايةـلفعله،ـبمعنى:ـاـتوجدـعلةـغائيةـ
دفعتـاهـتعاىـإىـخلقـاخلق،ـفإنـالفاعلـبحسبـالعلةـالغائيةـمضطٌرـهاـومتكّمٌلـ

ها.ـ
ولكنـهذاـاـيلزمـعنهـــكاـيتصّورـبعضـالناســـنفُيـاحكمةـواإتقانـعنـ
أفعالهـجَلـشأنه،ـبلـإنـالكالـإناـيرزـللخلقـإذاـعرفواـأنـأفعالـاهـتعاىـــمعـتنزههـ
ـأكرـمنـ ـبصورة ـاإتقان،ـفهذاـداٌلـعىـكالـحكمتهـوعلمه، ـيـغاية ـالعلةـوالغايةــ عن

ـالفاعلية.ـ ـأو ـالغائية ـبالعلة ـالفاعل ـفعل دالة

)))ـ»شرحـالغنيمي«ـص30).
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ـامتبعـلطريقةـ وقدـوضحتـذلكـبتفصيلـيـ»الردـعىـمناهجـاأدلةـابنـرشد«
الفاسفة،ـومـيطبعـبعد،ـولكنيـوضحتـطرفًاـمنـذلكـيـكتابـ)موقفـابنـرشدـ

ـالكام( ))).  الفلسفيـمنـعلم
قال الطحاوي: )وي دعاء اأحياء وصدقاهم منفعة لأموات(

يمكنـلأحياءـأنـيفيدواـاأمواتـبالصدقاتـوالدعاء،ـأمـيأمرناـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـ
بأنـندعَوـلأموات؟ـلوـمـيكنـالدعاءـنافعًاـَلـاـأمرنا،ـوكذلكـوردـأحاديُثـباأمرـ

ـللدعاءـفائدة. ـيكون ـأن ـأنكر ـامعتزلة،ـفبعُضهم ـأنكرـذلكـمن بالصدقات؛ـخافًاـمن
قـالـاهـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ـفائدٌةـونفعـعائدـ ـيكنـللدعاءـوااستغفار ڀ ڀ ڀ﴾ـ]احر:ـ0)[.ـولوـم
ـاهـتعاىـلدعائهمـإخواهمـ ـالذينـدَعواـإخواهمـمدحًاـعند ـاستحق عىـاأمواتـَلـا

الذينـسبقوهم.ـ
ـيكنـهذاـ ـالصاةـعىـاميت،ـهيـأصاًـدعاءـله،ـفلوـم ـأي: ـاميت، وكذلكـصاة

نافعًاـله،ـماـكانـيـإجاهاـأُيـحكمة.ـ
ـاإمامـمالكـ ـالصدقةـعنـاأموات،ـمنهاـماـرواه ـيفيدـجواز ـالنبيـما وقدـوردـعن
ـأبيه:ـعنـ ـبنـعبادة:ـعن ـبنـسعد ـبنـرحبيلـبنـسعيد ـبنـعمرو يـ»اموطأ«:ـعنـسعيد
جدهـأنهـقال:ـخرجـسعدـبنـعبادةـمعـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيـبعضـمغازيه،ـفحرتـأَمهـ
الوفاُةـبامدينة،ـفقيلـها:ـَأوي،ـفقالت:ـفيمـُأوي؟ـإناـامالـمالـسعد!ـفتوفيتـقبلـ
ـياـرسولـاه،ـهلـينفعهاـ ـفقالـسعد: ـذلكـله، ـُذكر ـبنـعبادة ـقدمـسعد ـفلا أنـيقدمـسعد،

)))ـانظرـالفصلـالثايـيـأفعالـاهـتعاىـوالقضاءـوالقدرـوالعدل،ـص85)ـوماـبعدها،ـدارـالفتح،ـ

430)هــــ2009م.
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ـفقالـسعد:ـحائطـكذاـوكذاـصدقةـعنها.ـ ـ»نعم«. ـفقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص: أنـأتصّدقـعنها؟

حائٍطـساه))).
ـــوهوـ ـتوفيتـأمه ـبنـعبادة ـأنـسعد ـالبيهقيـالكرى«:ـعنـابنـعباس: ويـ»سنن
غائبـعنهاـــفأتىـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـفقال:ـياـرسولـاه،ـإنـأميـتوّفيتـوأناـغائبـعنها،ـ
ينفعهاـإنـتصدقتـعنها؟ـقال:ـ»نعم«،ـقال:ـفإيـأشهدكـأنـحائطيـامخرافـصدقةـ

عنها.
قالـالبيهقي:ـرواهـالبخاريـيـ»الصحيح«ـعنـممدـبنـعبدـالرحيم:ـعنـروح)2).

قالـابنـعبدـالرـيـ»ااستذكار«:
»واأحاديثـيـقصةـأمـسعدـبنـعبادةـهذهـمتواترةـمسندةـومرسلة،ـوقدـذكرناـ
كثرًاـمنهاـيـ»التمهيد«،ـوالعلاءـكلهمـممعونـعىـأنـصدقةـاحيـعنـاميتـجائزةـ

ـبالَقبولـوالعمل«.ـ ـاحديثـوماـكانـمثلهـمتلّقًىـعندهم مستحبة،ـوهذا
ـيدلكـعىـأنـالصدقةـعىـاموتىـبامالـخافـأعالـاأبدانـ ـ»وذلكـكله ثمـقال:
عندهم؛ـأهمـاـجوزـأنـتـقىـصاةـعنـأحدـعندـاجميع،ـوكذلكـالصيامـعنـدـ

ـاهـ)3). اجمهورـواأكثر«.
وأخرجـابنـخزيمةـيـ»صحيحه«:ـعنـأيـهريرة:ـأنـرجاًـقالـللنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـإّنـ

أيـماتـوتركـمااًـومـُيوِص،ـفهلـُيكّفرـعنهـإنـتصدقتـعنه؟ـفقال:ـ»نعم«)4).

ـاحيـعنـاميت،ـ)450)). ـبابـصدقة )))ـروايةـحيى،ـكتابـاأقضية،

ـبابـالصدقةـعنـاميت،ـ))263)). )2)ـكتابـالوصايا،

)3)ـ»ااستذكار«ـ)7:ـ256).

)4)ـكتابـالزكاة،ـبابـالصدقةـعنـاميتـعنـغرـوصيةـمنـمالـاميتـوتكفيـرـذنوبـاميتـها،ـ

.(2498(
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قالـالشيخـالغنيميـيـ»شـرحه«ـعىـ»العقيدةـالطحاوية«ـبعدـأنـذكرـأنـدعاءـ

ـلأموات: ـفيهـمنفعة اأحياء
»وقدـتوارث)))ـالسلفـله،ـفلوـمـيكنـلأمواتـنفعـفيه،ـماـكانـلهـمعنى،ـوقالـ
عليهـالصاةـوالسام:ـ»ماـمنـميتـيصيـعليهـأمةـمنـامسلمنـيبلغونـمئة،ـكلهمـ
ـأمـسعدـماتت،ـ ـياـرسولـاهـإن ـقال: ـأنه ـبنـعبادة ـفيه«،ـوعنـسعد ـإاـشفعوا ـله يشفعون
ـبئرًاـوقال:ـهذهـأمـسعد.ـواأحاديثـواآثارـيـ ـفحفر ـأفضل،ـقال:ـ»اماء«، فأُيـصدقة

هذاـالبابـأكثرـمنـأنـحر،ـكذاـيـرحـالعقائد«.ـاهـ)2).
وهذاـالكامـقدـنقلهـالغنيميـعنـالسعدـيـ»رحـالعقائدـالنسفية«ـكمـاـنبه،ـ

وتكملةـكامهـهناك:
ـ»الدعاءـيردـالباء،ـوالصدقةـتطفئـغضبـالرب«،ـ »وقالـعليهـالصاةـوالسام:
وقالـعليهـالسام:ـ»إنـالعامـوامتعلمـإذاـمراـعىـقريةـفإنـاهـتعاىـيرفعـالعذابـعنـ
مقرةـتلكـالقريةـأربعنـيومًا«،ـواأحاديثـواآثارـيـهذاـالبابـأكثرـمنـأنـحى«.ـ

اهـ)3).
ولواـأنـصاةـاجنازةـتفيدـاميتـماـرعتـيـالصاة،ـولذلكـطلبـالشارعـ
ـالغيبـمشهورـ ـبظهر ـالواحدـأخيه منـامصلنـعىـاميتـاإخاصـيـدعائهم،ـودعاء

معروفـاـينكرـجوازهـأحدـواـمروعيتهـوفائدته.ـ
الدعاءـوالصدقاتـلأمواتـــيمكنـ نـفعـ واحقيقة:ـأنـهذهـامسألةـــوهيـ

ـالسلف«،ـويـبعضهاـتواترـله،ـوبعضها:ـ ـالنسفية«ـص206:ـ»وقدـتواتره ـالعقائد )))ـيـنسخـ»رح

توارثه.
ـالطحاوية«ـص)3). ـ»رحـالغنيمي«ـعىـ»العقيدة (2(

ـالنسفية«ـص207. )3)ـ»رحـالعقائد
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ااستدالـعليهاـعقًا،ـولكنـامجالـاـيتسعـلذلك،ـفهذاـامقامـاـيسمحـأنـنأيـ
بأدلةـعقليةـعميقةـعىـهذهـامطالب،ـمعـأنـأغلبـمسائلـااعتقادـيمكنـااستدالـ
ـبدليلـعقي،ـولكنـحتاجـاأمرـإىـمقّدماتـمنطقية،ـوفهمـدقيقـللريعةـوللكونـ عليها

وللوجود،ـومنـهناـتتفاوتـمراتبـالبرـمنـحيثـالعلم.
مبحث: )ما ينتفع به اميت وما ا ينتفع(

سأوردـهناـخاصةـماـذكرهـصاحبـ»هذيبـالفروق«ـللقراي))):
»القرباتـباعتبارـوصولـثواهاـللغرـاتفاقًا،ـوعدمـوصولـثواهاـللغرـاتفاقًا،ـ

واخافـيـوصولهـوعدمـوصولهـعىـثاثةـأقسام:ـ
القسمـاأول:ـاتفقـالناسـعىـأنـاهـتعاىـحجرـعىـعبادهـيـثوابه،ـومـجعلـ

ـلغرهمـكاإيانـوالتوحيدـواإجالـوالتعظيمـهـسبحانهـوتعاى.ـ ـنقله هم
ـنظرًاـيـاخافـالذيـُنقلـيـمذهبـالشافعيـ ـاإماع؛ وكذلكـحكيـيـالصاة

ـالشيخـأيـإسحق،ـقدـيقال:ـإنهـمسبوقـباإماعـكاـتقدم.ـ فيهاـعن
الناسـعىـأنـاهـتعاىـأذنـيـنقلـثوابهـللميت،ـوهوـ اتفقـ الثاي:ـماـ القسمـ

الدعاءـوالقرباتـاماليةـكالصدقةـوالعتق.ـ
ـالقرآن،ـ ـأمـا؟ـكالصيامـواحجـوقراءة ـفيه ـاختلفـفيهـهلـُحِجَر ـما القسمـالثالث:
ـامعروفـمنـمذهبـمالك،ـوكذاـ فقيل:ـاـيصلـثوابـيءـمنـذلكـمنـأهديـلهـوهو

ـالقراءةـفقط. ـامشهورـمنـمذهبـالشافعيـي هو

ـالفروق«ـلإمامـأيـالقاسمـابنـ ـبعدـامئةـمنـ»إدرارـالروقـعىـأنواء ـوالسبعية ـالثانية ـالقاعدة ـانظر (((

عبدـاهـابنـالشاطـتـ723هـ،ـ)3:ـ342(،ـدارـالكتبـالعلمية،ـهامشـ»أنوارـالروقـيـأنواءـ
ـالقرايـأيـالعباسـالصنهاجيـت684هـ. ـلإمام الفروق«
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وقيل:ـيصل،ـوبهـقالـأمدـبنـحنبلـوأبوـحنيفة،ـوهوـاأصحـعندـالشافعيـيـ
ـالراجحـعندهـيـالصومـ ـاإسام،ـوكذاـحجـتطوعـأوىـبه،ـوهو احجـعنـاميتـحجة
عمنـماتـوعليهـصوم،ـوقالـبهـغرـواحدـمنـامالكية،ـوماعةـمنـأصحابـالشافعيـ

ـالقراءةـفقط.ـ ي
وأماـ الورياجي:ـ اهـ عبدـ الشيخـ قولـ ولعلـ الفاي:ـ زيدـ أبوـ قالـ كنون:ـ قالـ
القارئـعىـوجهـ يقرأـ أنـ إاـ آكِلهاـ فاـجوز،ـوذلكـجرحةـيـ القراءةـ اإجارةـعىـ
التطوع،ـويعطيهـويـاميتـعىـوجهـالصلةـوالعطية،ـاـعىـوجهـاإجارة.ـاهـ،ـمبنيـ
ـاميتـينتفعـ ـالنفعـكاـحكاهـعنـمعروفـمذهبـمالك،ـويـجواٍبـللعبديني: عىـعدم

ـاهــ. ـالصحيحـواخافـفيهـمشهورـواأجرةـعليهـجائزة. ـالقرآنـهذاـهو بقراءة
القياُسـعىـالصاةـونحوهاـماـهوـعملـبدي،ـ وحجُةـالقولـبعدمـالوصولـ

واأصلـفيه:ـأنـاـينوبـفيهـأحدـعنـأحد،ـوظاهُرـقولهـتعاى:ـ﴿مئ ىئ يئ جب 
ـينتفعـ ـإاـمنـثاث:علم ـانقطعـعمله حب خب﴾ـ]النجم:ـ39[،ـوحديثـ»إذاـماتـابنـآدم

به،ـوصدقةـجارية،ـوولدـصالحـيدعوـله«.ـ
ـبالوصول:ـ ـالقول وحجة

أواً:ـالقياُسـعىـالدعاءـامجَمعـعىـوصوله؛ـللنصوصـالواردةـيـذلكـالتيـ
منهاـحديثـ»إذاـماتـابنـآدم...«ـإلخ؛ـإذـالكلـعملـبدي.

وثانيًا:ـقولهـعليهـالسام:ـ»صلـهاـمعـصاتك،ـوصمـهاـمعـصيامك«ـيعني:ـ
أبويه،ـوقولهـأيضًا:ـ»منـماتـوعليهـصومـصامـعنهـوليه،ـونصـالسنةـأيضًاـعىـأنـ
احجـامفروضـيسقطـعنـاميتـبحّجـوليه،ـوكذاـاحجـامنذورـيسقُطـعنـاميتـبعملـ
ـاه،ـ ـياـرسول :ـقلت: ـكاـيـ»امواهب«ـوغرهاــ غره،ـوظاهرـحديثـكعبـبنـعجرةــ
إيـأكثرـالصاةـعليكـفكمـأجعلـلكـمنـصاي؟ـقال:ـ»ماـشئت،ـقلتـالربع؟ـقال:ـ
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ـالنصف؟ـقال:ـ»ماـشئتـوإنـزدتـفهوـخرـ »ماـشئت،ـوإنـزدتـفهوـخرـلك،ـقلت:

لك،ـقلت:ـأجعلـصايـكلهاـلك؟ـقال:ـ»إذًاـُتكفىـَمكـوُيغفرـذنُبك«.
وثالثًا:ـدخولـأوادـامؤمننـاجنةـبعملـآبائـهمـوانـتفاعـالغامنـاليتيميـنـ
اللذينـقالـاهـيـقصتها:ـ﴿ې ې ى﴾ـ]الكهف:ـ82[ـبصاحـأبيها،ـوالنفعـ
باجارـالصالحـيـامحياـواممـاتـكاـيـاأثر،ـورمةـجليسـأهلـالذكر،ـوهوـمـيكنـ
منهم،ـومـجلسـلذلك،ـبلـحاجةـعرضتـله،ـو»اأعمـالـبالنيات«،ـوقولهـلنبيه:ـ

تعـاى:ـ﴿ ڄ ڄ  ]اأنفال:ـ33[،ـوقـولهـ ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴾ـ
ڄ ڃ ڃ﴾ـ]الفتح:ـ25[،ـوقـولهـتعـاى:ـ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ـالعذابـعنـبعضـالناسـبسببـبعض،ـوماـذلكـ ـاه ڭ﴾ـ]البقرة:ـ)25[ـفقدـرفع

ـالصاحة. ـبأعالـغرهم إاـانتفاعهم
وأجابـأصحاُبـهذاـالقولـعنـالقياسـعىـالصاة:ـبأنهـُمعاَرٌضـهذهـاأدلةـ
وغرهاـماـيدُلـعىـانتفاعـاإنسانـبعملـغره،ـوعنـاآية:ـإماـبأهاـعامةـقدـخصصتـ
ـليسـلهـمنـاخرـإاـماـعملـهو،ـ ـالكافر،ـوامعنى: ـباإنسان: ـامراد ـأن بأمورـكثرة،ـوإما
ـلهـيـاآخرةـ ـيبقى ـيوسعـعليهـيـرزقه،ـويعاىـيـبدنهـحتىـا ـبأن ـالدنيا، فيثابـعليهـي
خر،ـوإماـبأنـقولهـتعاى:ـ﴿مئ ىئ يئ جب حب خب﴾ـمنـبابـالعدل،ـوأماـمنـ

بابـالفضل،ـفجائزـأنـيزيدهـاهـماـيشاءـمنـفضله،ـوأماـبغرـذلك.ـ
ـالخ،ـونحوهـماـوردـيـذلكـبأنهـ ـانقطعـعمله...« وعنـحديثـ»إذاـماتـابنـآدم
ـفإنـ ـلعامله، ـفهو ـانتفاعه،ـوإناـأخرـعنـانقطاعـعمله،ـوأماـعمُلـغِره ـانقطع ـيقل: ملسو هيلع هللا ىلصـم
ـفامنقطعـيء،ـوالواصلـ ـالعاملـاـثوابـعمله،ـهو ـثوابـعمل ـإليه ـفقدـوصل ـله وهبه

إليهـيءـآخر.ـ
ـيلحقـاميتـمنـحسناتهـ ـالسام:ـ»إنـما ـقولهـعليه ـــوهو وكذلكـاحديثـاآخر
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وعملهـبعدـموتهـعلًاـنره،ـأوـولدًاـصاحًاـتركه،ـأوـمصحفًاـورثه،ـأوـمسجدًاـبناه،ـأوـ
ـتلحقهـ ـأخرجهاـمنـمالهـيـصحتهـوحياته، ـأوـصدقة ـأكراه، ـأوـهرًا بيتًاـابنـالسبيلـبناه،

ـفإنهـمـينفـأنـيلحقهـغُرـذلكـمنـعملـغِرهـوحسناته.ـ منـبعدـموته«ــ
وأجابـأصحاُبـالقولـاأولـعنـالقياسـعىـالدعاءـبأنهـغرـصحيح؛ـأنـيـ

ـأمرين: الدعاء
ـالذيـُيرجىـحصولهـ ـله،ـوهذاـهو ـاللهمـاغفر ـكامغفرةـيـقولك: ـُمَتَعَلُقه أحدما:

للمدعوـله،ـإذـلهـطلب،ـاـللداعي،ـوإنـوردـأنـاملكـيقولـبه:ـولكـمثله.ـ
ـبعملـ ـللداعيـفقط،ـوعاـوردـمنـاأحاديثـباانتفاع ـثوابه،ـوهو ـالثاي: واأمر
ـتقدمـمنـ ـبا ـالتأويلـــمعارضة ـــمعـاحتاها ـبأها الغرـالبديـمنـالصومـواحجـوالصاة

ـالذيـهوـعدمـاانتقال،ـفُتَقَدم.ـ اأدلةـامعضودةـبأهاـعىـوفقـاأصل
ـالدالةـعىـدخولـاجنةـوحصولـالرمةـورفعـالعذابـ وعنـاأحاديثـواآياتــ
بعملـالغرـالصالحــ:ـبأنـاحاصلـيـنحوـهذا:ـبركُةـامؤمننـاـثواُبـأعاهم،ـوبركةـ
صاحـاأبـاـثوابـعمله،ـوبركةـأهلـالذكرـاـثوابـعملهم،ـوبركةـالرسولـاـ

ثوابـعمله،ـوهكذا.ـ
ـللغرـحتىـللبهائمـ ـتوُقفهاـعىـاأمرـوالنهيـــاـينكرـحصوها ـلعدم والركاتــ
التيـاـيتأتىـفيهاـأمرـواـهي،ـفقدـكانـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـحصلـبركُتهـللخيلـواحمرـ
ـبعدـذلكـاـُيسبق،ـوقدـكانـ ـبسوطـفكان ـالبهائم،ـكاـُرويـأنهـربـفرسًا وغرهاـمن
ـالسامـ ـاحركة.ـوُرويـأنـمارهـملسو هيلع هللا ىلصـكانـيذهبـإىـبيوتـأصحابهـعليه قبلـذلكـبطيء
فينطحـبرأسهـالباب،ـيستدعيهمـإليه؛ـإىـغرـذلكـماـهوـمرويـيـمعجزاتهـوكراماتهـ

ـالسامـمنـذلك.ـ عليه
وأماـالثواب،ـفقدـانعقدـاإماعـبأنهـيتبعـاأمرـوالنهي،ـبدليلـامباحات،ـوأهلـ



ــ 1237 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
الفرات،ـفاـحصلـإاـمنـتوجهـلهـاأمرـوالنهي،ـفمنـهناـيتضحـعدمـصحةـقولـ
بعضـالفقهاءـــيعنيـأمدـبنـحنبلـوأباـحنيفةـكاـيـ»امعيار«ــ:ـإذاـقرئـعندـالقرـ
أنـ انقطعتـعنهاـاأوامرـوالنواهي،ـفكاـ قدـ اموتىـ إذـ امستمع؛ـ أجُرـ للميتـ حصلـ
البهائمـتسمعـأصواتناـبالقراءةـــواـثوابـهاـــلعدمـاأمرـهاـبااستاع؛ـكذلكـاموتىـ

ـلعدمـاأمرـهمـبااستاع.ـ ـوإنـكانواـمستمعنــ اـيكونـههمـثوابــ
ـثواهاـكاـ ـالقراءةـا ـبركة ـأنهـحصلـهم ـيقعـفيهـخاف: ـيقالـوا ـأن والذيـيتجه
ـفإنـالركةـاـتتوقفـعىـ ـيدفنونـعنده، ـالرجلـالصالحـيدفنـعندهمـأو حصلـهمـبركة

اأمرـوالنهيـبخافـالثواب،ـكاـعلمت.ـ
لكنـالذيـينبغيـلإنسانـأنـاـهملـهذهـامسألة،ـفلعلـاحقـهوـالوصولـإىـ
اموتى؛ـفإنـهذهـأمورـمغيبةـعنا،ـوليسـفيهاـاختافـيـحكمـرعي،ـوإناـهوـيـأمرـ
واقع:ـهلـهوـكذلكـأمـا؟ـوكذلكـالتهليلـالذيـجرتـعادةـالناسـيعملونهـاليوم،ـ
ينبغيـأنـيعملـويعتمدـيـذلكـعىـفضلـاهـتعاىـوماـييرهـويلتمسـفضلـاهـبكلـ

سببـمكن،ـومنـاهـاجودـواإحسان.ـاهـ.
قالـالرهوي:ـوالتهليلـالذيـقالـفيهـالقراي:ـينبغيـأنـُيعمل،ـهوـفديةـ»اـإلهـ
إاـاه«ـسبعنـألفـمرة؛ـحسبمـاـذكرهـالسنويـوغره،ـهذاـالذيـفهمهـمنهـاأئمة،ـ
وأماـماـيفعلهـالناسـاليومـمنـالتهليلـعندـملـاميتـوتوجههمـبهـإىـالدفنـفجزمـيـ

ـأنهـبدعة. ـيـالفصلـالذيـعقدهـيـالبدعـقبيلـنوازلـالنكاحــ »امعيار«ــ
ونقلـأبوـزيدـالفايـــيـبابـاحجـــمنـجوابـللفقيهـامحدثـأيـالقاسمـ
العبدوي:ـوأماـالقراءةـعىـالقرـفـقدـنصـابنـرشدـيـ»اأجوبة«،ـوابنـالعريـيـ
ـبالقراءةـقرئتـعىـالقر،ـ ـاميتـينتفع ـأن ـالقرآن«،ـوالقرطبيـيـ»التذكرة«ـعى: »أحكام

أوـيـالبيت،ـأوـيـبادـإىـباد،وُوهبـالثواب«.ـاهـ.



1238 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر
قالـابنـاحاجـيـ»امدخل«:ـمنـأرادـوصولـقراءتهـباـخافـفليجعلـذلكـ

دعاًءـبأنـيقول:ـاللهمـاجعلـثوابـماـأقرأـإىـفان«))).
قال الطحاوي: )واه تعاى يستجيب الدعوات ويقي احاجات، ويملك 
كل يء وا يملكه يء، وا غنى عن اه تعاى َطْرفة عن، ومن استغنى 

عن اه طرفة عن فقد كفر وصار من أهل اَحْن(
ذكرـالعامةـالطحاويـهذاـهنا؛ـلئاـيتوَهَمـُمَتـَوِهٌمـأَنـالدعاءـيؤّثرـبنفِسهـباـ
اختيارـهـتعاى،ـأوـأنـالدعاءـيؤثـرـيـاهـتعاىـفيدفعهـإىـاإجابة!ـبلـاهـتعاىـهوـ
الذيـيستجيبـللدعاءـباختياره،ـفاأثرـإناـهوـصادرـمنـاهـتعاى،ـوهوـالذيـيقيـ

ـامعنىـواضح. احاجات.ـوهذا
ـأنهـهوـالعبادة،ـ ـإناـاستحّبتـالدعاءـإىـاه،ـبلـجاءـيـبعضـاأحاديث: والريعة
ـبّينهاـ ـأحكاٌم ـمراتُب،ـوله أوـمخـالعبادة،ـواـريبـأنـاهـتعاىـيستجيبـالدعاء،ـوالدعاء

العلاءـيـكتبـخاصة.ـ
ـاهـتعاى:ـ﴿ٺ ٺ ٺ﴾ـ]غافر:ـ60[،ـوقال:ـ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ  قال
ۈ﴾ـ]النمل:ـ62[،ـوقالـتعاى:ـ﴿ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾ـ]البقرة:ـ86)[.
قالـالقرطبيـيـ»تفسره«ـ)2:ـ308(:ـ

»قولهـتعاى:ـ﴿ى ائ﴾ـامعنى:ـوإذاـسألوكـعنـامعبود،ـفأخِرهمـأنهـ
قريبـيثيبـعىـالطاعة،ـوجيبـالداعَي،ـويعلمـماـيفعلهـالعبدـمنـصومـوصاةـوغرـ

ذلك«)2).
ـباختصار. ـالشاط،ـ)3:ـ345(. ـالفروق«ـابن ـالروقـعىـأنواء )))ـ»إدرار

)2)ـ»تفسرـالقرطبي«ـ)2:ـ308).
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واختلفـيـسببـنزوها،ـذكرـأقوالـبعضـالعلاء،ـثمـقال:

»روىـالكلبي:ـعنـأيـصالح:ـعنـابنـعباسـقال:ـقالتـاليهود:ـكيفـيسمعـ
ربناـدعاءنا،ـوأنتـتزعمـأنـبينناـوبنـالساءـمسـمئةـعام،ـوغلظـكلـساءـمثلـذلك؟ـ

ـاآية. فنزلتـهذه
وقالـاحسن:ـسببها:ـأنـقومًاـقالواـللنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـأقريبـربناـفنـناجيه؟ـأمـبعيدـ

فنناديه؟ـفنزلت.
وقالـعطاءـوقتادة:ـماـنزلتـ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ـقالـقوم:ـيـ

ـندعوه؟ـفنزلت. أيـساعة
الثانية:ـقولهـتعاى:ـ﴿ەئ وئ﴾ـأي:ـباإجابة،ـوقيل:ـبالعلم،ـوقيل:ـقريبـ

ـأوليائيـباإفضالـواإنعام. من
الثالثة:ـقولهـتعاى:ـ﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴾ـأي:ـأقبلـعبادةـمنـعبدي؛ـ

ـبمعنىـالقبول.ـ ـبمعنىـالعبادة،ـواإجابة فالدعاء
دليله:ـماـرواهـأبوـداود:ـعنـالنعمـانـبنـبشر:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»الدعاءـهوـ
ـتعاى:ـ العبادة«ـ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ـفسمىـالدعاءـ»عبادة«،ـومنهـقوله
أي:ـ ]غافـر:ـ60[ـ ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴾ـ

دعائي،ـفأمرـتعاىـبالدعاء،ـوحضـعليه،ـوساهـعبادة،ـووعدـبأنـيستجيبـهم.
ـبنـالصامتـقال:ـسمعتـرسولـاهـ ـبنـحوشب:ـعنـعبادة روىـليث:ـعنـشهر
ملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»أعطيتـأمتيـثاثًاـمـتعطـإاـاأنبياء:ـكانـاهـإذاـبعثـنبيًاـقال:ـادعنيـ
أستجبـلك،ـوقالـهذهـاأمة:ـ﴿ ٺ ٺ ٺ﴾،ـوكانـاهـإذاـبعثـالنبيـقالـ

له:ـماـجعلـعليكـيـالدينـمنـحرج،ـوقالـهذهـاأمة:ـ﴿ ھ ھ ھ ھ ے ے 
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ۓ﴾ـ]احج:ـ78[،ـوكانـاهـإذاـبعثـالنبيـجعلهـشهيدًاـعىـقومه،ـوجعلـهذهـاأمةـ

ـالناس. شهداءـعى
وكانـخالدـالربعيـيقول:ـعجبتـهذهـاأمةـيـ﴿ ٺ ٺ ٺ﴾ـأمرهمـ
ـلهـقائلـمثلـماذا؟ـقال:ـمثلـقوله:ـ ـباإجابة،ـوليسـبينهاـرط،ـقال بالدعاء،ـووعدهم

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]البقرة:ـ25[ـفهاهناـرط،ـوقوله:ـ﴿ ٿ 
ـفليسـفيهـرطـالعمل،ـومثلـقوله:ـ﴿ڭ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ـ]يونس:ـ2[
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ـ]غافر:ـ4)[ـفهاهناـرط،ـوقوله:ـ﴿ٺ 

ٺ ٺ﴾ـليسـفيهـرط.
ـاأنبياءـهمـذلك. وكانتـاأممـتفزعـإىـأنبيائهاـيـحوائجهمـحتىـتسأل

فإنـقيل:ـفاـللداعيـقدـيدعوـفاـجاب؟
فاجواب:ـأنـيعلمـأنـقولهـاحقـيـاآيتن:ـ﴿ۇئ﴾ـ﴿ٺ﴾ـاـيقتيـ
ااستجابةـمطلقًاـلكلـداعـعىـالتفصيل،ـواـبكلـمطلوبـعىـالتفصيل،ـفـقدـقالـ
ربناـتباركـوتعاىـيـآيةـأخرى:ـ﴿ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ﴾ـ
]اأعراف:ـ55[ـوكلـمٍرـعىـكبيـرةـعالـًاـهاـأوـجاهًاـفهوـمعتـٍد،ـوقدـأخبـرـأنهـ
ـيأيـبياهاـهناـويـ ـااعتداءـكثرة، ـفكيفـيستجيبـله؟ـوأنواع ﴿ے ے ۓ﴾،

اأعرافـإنـشاءـاهـتعاى.
وقالـبعضـالعلاء:ـأجيبـإنـشئت؛ـكاـقال:ـ﴿ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ـ
]اأنعام:ـ)4[ـفيكونـهذاـمنـبابـامطلقـوامقيد،ـوقدـدعاـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيـثاث،ـفُأعطيـ

اثنتن،ـوُمنعـواحدة،ـعىـماـيأيـبيانهـيـاأنعامـإنـشاءـاهـتعاى.
ـوصُفـرهمـسبحانهـ ـهذا ـاإخبارـتعريُفـميعـامؤمننـأّن ـهذا ـإناـمقصوُد وقيل:
أنـجيبـدعاءـالداعنـيـاجملة،ـوأنهـقريبـمنـالعبدـيسمعـدعاءه،ـويعلمـاضطراره،ـ
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ۈئ﴾ـ ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ﴿ائ  شاء،ـ وكيفـ شاء،ـ باـ فيجيبهـ
]اأحقاف:ـ5[ـاآية،ـوقدـجيبـالسيدـعبده،ـوالوالدـولده،ـثمـاـيعطيهـسؤله،ـفاإجابةـ
ـالدعوة؛ـأنـ﴿ۇئ﴾ـو﴿ٺ﴾ـخرـاـُينسخ،ـ كانتـحاصلةـاـمالةـعندـوجود
ـ»منـفتحـ ـروىـابنـعمر:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال: ـالتأويلـما ـيدلـعىـهذا فيصرـامخِرـكذابًا؛

لهـيـالدعاءـفتحتـلهـأبوابـاإجابة«.
وقالـقوم:ـإنـاهـجيبـكلـالدعاءـفإماـأنـتظهرـاإجابةـيـالدنياـوإماـأنـيكفرـ
عنهـوإماـأنـيدخرـلهـيـاآخرةـماـرواهـأبوـسعيدـاخدريـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ماـ
منـمسلمـيدعوـبدعوةـليسـفيهاـإثمـواـقطيعةـرحمـإاـأعطاهـاهـهاـإحدىـثاث:ـ
ـإذنـ ـبمثلها«ـقالوا ـالسوء ـأنـيكفـعنهـمن ـله،ـوإما ـيدخر ـأن ـلهـدعوته،ـوإما ـيعجل ـأن إما

نكثرـقال:ـ»اهـأكثر«.
خرجهـأبوـعمرـابنـعبدـالبـرـوصّححه،ـأبوـممدـعبدـاحق،ـوهوـيـ»اموطأ«ـ

منقطعـالسند.ـ
قالـأبوـعمر:ـوهذاـاحديثـيرجـيـالتفسرـامسندـلقولـاهـتعاى:ـ﴿ ٺ 

ٺ ٺ﴾ـفهذاـكلهـمنـاإجابة.
وقالـابنـعباس:ـكلـعبدـدعاـأستجيبـله،ـفإنـكانـالذيـيدعوـبهـرزقـًاـلهـيـ

الدنياـُأعطَيه،ـوإنـمـيكنـرزقًاـلهـيـالدنياـُذخرـله.
قلت:ـوحديثـأيـسعيدـاخدريـوإنـكانـإذنًاـباإجابةـيـإحدىـثاث،ـفقدـ
دلكـعىـصحةـماـتقدمـمنـاجتنابـااعتداءـامانعـمنـاإجابة؛ـحيثـقالـفيه:ـ»ماـمـ
يدعـبإثمـأوـقطيعةـرحم«،ـوزادـمسلمـ»ماـمـيستعجل«،ـرواهـعنـأيـهريرة:ـعنـالنبيـ
ـقيل:ـ ـيستعجل« ـم ـما ـأوـقطيعةـرحم، ـيدعـبإثم، ـم ـ»اـيزالـيستجابـللعبدـما ـقال: ملسو هيلع هللا ىلصـأنه
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ـيستجيبـي،ـ ـأر ـفلم ـقدـدعوت،ـوقدـدعوت، ـااستعجال؟ـقال:ـ»يقول: يارسولـاهـما

ـالدعاء«. فيستحرـعندـذلك،ـويدع
وروىـالبخاريـومسـلمـوأبوـداود:ـعنـأيـهريـرة:ـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ

»يستجابـأحدكمـماـمـيعجلـيقولـدعوتـفلمـيستجبـي«.
قالـعلمـاؤناـرمةـاهـعليهم:ـيـحتملـقولهـ»يستجابـأحدكم«ـاإخبارـعنـ
اإخبارـعنـ بمعنىـ فإذاـكانـ اإجابةـواإخبـارـعنـجوازـوقـوعهاـ وجوبـوقوعـ
الوجوبـوالوقوعـفإنـاإجابةـتكونـبمعنىـالثاثةـاأشياءـالـمتقدمةـفإذاـقال:ـقدـ
ـاأشياء،ـوعريـالدعاءـمنـميعها،ـ ـالثاثة ـأحدـهذه دعوتـفلمـيستجبـيـبطلـوقوُع
وإنـكانـبمعنىـجوازـاإجابة،ـفإنـاإجابةـحينئذـتكونـبفعلـماـدعاـبهـخاصةـويمنعـ
منـذلكـقولـالداعيـقدـدعوتـفلمـيستجبـيـأنـذلكـمنـبابـالقنوطـوضعفـ

اليقنـوالسخط.
قلت:ـويمنـعـمنـإجابةـالدعاءـأيضًاـأكلـاحرامـوماـكانـيـمعناهـقالـملسو هيلع هللا ىلص:ـ
»الرجلـيطيلـالسفرـأشعثـأغر،ـيمدـيديهـإىـالساء:ـياـرب،ـياـرب،ـومطعمهـحرام،ـ

ومربهـحرام،ـوملبسهـحرام،ـوغذيـباحرام،ـفأّنىـُيستجابـلذلك«.
إجابةـ فإنـ َقبولـدعاءـمنـهذهـصفته؛ـ ااستبعادـمنـ استفهاٌمـعىـجهةـ وهذاـ

الدعاءـاـبدـهاـمنـروٍطـيـالداعيـويـالدعاءـويـاليءـامدعوـبه.
ـالوسائطـ ـإاـاه،ـوأن ـبأنـاـقادرـعىـحاجته ـأنـيكونـعالـًا فمنـرطـالداعي:
ـفإنـاهـاـيستجيبـ ـوأنـيدعوـبنيةـصادقةـوحضورـقلب، ـبتسخره، يـقبضته،ـومسخرة

دعاءـمنـقلبـغافلـاه،ـوأنـيكونـمتنبًاـأكلـاحرام،ـوأاـيمَلـمنـالدعاء.
ـالطلبـوالفعلـرعًا؛ـكاـقال:ـ ـأنـيكونـمنـاأمورـاجائزة ـفيه: ومنـرطـامدعو
»ماـمـيدعـبإثمـأوـقطيعةـرحم«ـفيدخلـيـاإثمـكُلـماـيأثمـبهـمنـالذنوب،ـويدخلـيـ

الرحمـميُعـحقوقـامسلمنـومظامهم.
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وقالـسهلـبنـعبدـاهـالتسري:ـروطـالدعاءـسبعة:ـأوهاـالترع،ـواخوف،ـ

والرجاء،ـوامداومة،ـواخشوع،ـوالعموم،ـوأكلـاحال.
وقالـابنـعطاء:ـإنـللدعاءـأركانًاـوأجنحًةـوأسبابًاـوأوقاتًا،ـفإنـوافقـأركانهـ
قوي،ـوإنـوافقـأجنحتهـطارـيـالساء،ـوإنـوافقـمواقيتهـفاز،ـوإنـوافقـأسبابهـأنجح،ـ
فأركانه:ـحضورـالقلبـوالرأفةـواإستكانةـواخشوع،ـوأجنحتهـالصدق،ـومواقيتـهـ

اأسحار،ـوأسبابهـالصاةـعىـممدـملسو هيلع هللا ىلص.
وقيل: رائطه أربع:

أوها:ـحفظـالقلبـعندـالوحدة،ـوحفظـاللسانـمعـاخلق،ـوحفظـالعنـعنـالنظرـ
إىـماـاـحل،ـوحفظـالبطنـمنـاحرام.

وقدـقيل:ـإنـمنـرطـالدعاءـأنـيكونـسليًاـمنـاللحنـكاـأنشدـبعضهم:ـ
 كذاَكـإذًاـُدعاُهـاـجيُبيناديـرَبهـباللحنـليٌث

وقيلـإبراهيمـبنـأدهم:ـماـبالناـندعوـفاـيستجابـلنا؟ـقال:ـأنكمـعرفتمـاهـ
فلمـتطيعوه،ـوعرفتمـالرسولـفلمـتتبعواـسنته،ـوعرفتمـالقرآنـفلمـتعملواـبه،ـوأكلتمـ
نعمـاهـفلمـتؤدواـشكرها،ـوعرفتمـاجنةـفلمـتطلبوها،ـوعرفتمـالنارـفلمـهربواـمنها،ـ
ودفنتمـ له،ـ تستعدواـ فلمـ اموتـ وعرفتمـ ووافقتموه،ـ حاربوهـ فلمـ الشيطانـ وعرفتمـ

ـبعيوبـالناس. ـتعتروا،ـوتركتمـعيوبكمـواشتغلتم اأمواتـفلم
قالـعيـريـاهـعنهـلنوفـالبكاي:ـياـنوف،ـإنـاهـأوحىـإىـداؤد:ـأنـمرـبنيـ
إرائيل:ـأاـيدخلواـبيتًاـمنـبيويـإاـبقلوبـطاهرة،ـوأبصارـخاشعة،ـوأيدـنقية؛ـفإيـ

اـأستجيبـأحدـمنهمـماـدامـأحدـمنـخلقيـمظلمة.ـ
ياـنوف،ـاـتكوننـعارًا،ـواـعريفًا،ـواـرطيًا،ـواـجابيًا،ـواـعّشارًا؛ـفإنـ
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داؤدـقامـيـساعةـمنـالليل،ـفقال:ـإهاـساعةـاـيدعوـعبدـإاـأستجيبـلهـفيها،ـإاـأنـ
يكونـعريفًا،ـأوـرطيًا،ـأوـجابيًا،ـأوـعشارًاـأوـصاحبـعرطبةـــوهيـالطنبورـــأوـ

ـالطبل. صاحبـكوبة؛ـوهي
قالـعلاؤنا:ـواـيُقلـالداعي:ـ»اللهمـأعطنيـإنـشئت،ـاللهمـاغفرـيـإنـشئت،ـ
اللهمـارمنيـإنـشئت«،ـبلـيعّريـسؤالهـودعاءهـمنـلفظـامشيئة،ـويسألـسؤالـمنـ

يعلمـأنهـاـيفعلـإاـأنـيشاء.
وأيضًاـفإنـيـقوله:ـ»إنـشئت«ـنوعـمنـااستغناءـعنـمغفرتهـوعطائهـورمته؛ـ
كقولـالقائل:ـإنـشئتـأنـتعطَينيـكذاـفافعل،ـاـُيستعملـهذاـإاـمعـالغنّيـعنه،ـوأماـ

امضطّرـإليهـفإنهـيعزمـيـمسألتهـويسألـسؤاَلـفقرـمضطّرـإىـماـسأله.
:ـعنـأنسـبنـمالكـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ ـواللفظـللبخاريــ وروىـاأئمةــ
ـله«. ـفإنهـاـمستكره ـاللهمـإنـشئتـفأعطني؛ ـأحدكمـفليعزمـامسألة،ـواـيقولَن: ـدعا »إذا

ويـ»اموطأ«:ـ»اللهمـاغفرـيـإنـشئت،ـاللهمـارمنيـإنـشئت«.
قالـعلمـاؤنا:ـقوله:ـ»فليعزمـامسألة«ـدليلـعىـأنهـينبغيـللمؤمنـأنـجتهدـيـ

الدعاء،ـويكونـعىـرجاءـمنـاإجابة،ـواـيقنطـمنـرمةـاه؛ـأنهـيدعوـكريًا.
قالـسفيانـبنـعيـينة:ـاـيمنعنـأحدًاـمنـالدعاءـماـيعلمهـمنـنفسه؛ـفإنـاهـ

إبليـس؛ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ * چ چ چ  قـدـأجابـدعاءـشـّرـاخلقـ
چ﴾ـ]احجر:ـ37-36[. 

وللدعاءـأوقاتـوأحوالـيكونـالغالبـفيهاـاإجابة،ـوذلكـكالسحر،ـووقتـ
اأربعاء،ـوأوقاتـ يومـ والعصـرـيـ الظهرـ بنـ اأذانـواإقامة،ـوماـ بنـ الفطر،ـوماـ
ااضطرار،ـوحالةـالسفر،ـوامرض،ـوعندـنـزولـامطر،ـوالصفـيـسبيلـاه؛ـكلـهذاـ

ـاآثار،ـويأيـبياهاـيـمواضعها. جاءتـبه
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وروىـشهرـبنـحوشب:ـأنـأمـالدرداءـقالتـله:ـياـشهر،ـأاـجدـالقشعريرة؟ـ

ـالدعاءـمستجابـعندـذلك.ـ ـاه؛ـفإن قلُت:ـنعم!ـقالت:ـفادع
ـاإثننـويومـ ـيوم ـالفتحـثاثًا ـدعاـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيـمسجد ـبنـعبدـاه: وقالـجابر
ـقالـجابر:ـ ـفعرفتـالرورـيـوجهه، ـبنـالصاتن، ـاأربعاء ـيوم ـفاستجيبـله الثاثاء،

ماـنزلـيـأمرـمهمـغليٌظـإاـتوّخيتـتلكـالساعة،ـفأدعوـفيها،ـفأعرفـاإجابة.
الرابعة:ـقولهـتعاى:ـ﴿ېئ ېئ﴾ـقالـأبوـرجاءـاخرساي:ـفليدعواـي.ـ
ـأي:ـطلبـاليءـ ـبابـ»استفعل« ـأنـأجيبهم،ـوهذاـهو ـفليطلبوا ـامعنى: وقالـابنـعطية:
إاـماـشذـمثلـ»استغنىـاه«ـوقالـماهدـوغره:ـامعنى:ـفليجيبواـإىـفياـدعوهمـإليهـ

ـالطاعةـوالعمل.ـ ـاإيان،ـأي: من
ـالشاعر:ـ ـبمعنى،ـومنهـقول ويقال:ـ»أجاب«ـو»استجاب«

ـيستجبهـعندـذاكـميبـ فلم
أي:ـمـجبه،ـوالسنـزائدة،ـوالامـامـاأمر،ـوكذاـ﴿ېئ﴾ـوجزمتـامـ
اأمر؛ـأهاـجعلـالفعلـمستقباًـاـغر،ـفأشبهتـ»إن«ـالتيـللرط،ـوقيل:ـأهاـاـ

ـالفعل«))). تقعـإاـعى
وهذاـالكامـعىـطولهـيـغايةـاإفادةـواحسن.ـ

وروىـاإمامـالبيهقيـيـ»سننهـالكرى«:ـعنـأمـالدرداءـقالت:ـحدثنيـسيدي:ـ
أنهـسمعـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»منـدعاـأخيهـبظهرـالغيبـقالـاملكـاموكلـبهـآمنـ

ولكـبمثل«.ـرواهـمسلمـيـ»الصحيح«:ـعنـإسحاقـبنـإبراهيم)2). 
)))ـ»تفسرـالقرطبي«ـ)):ـ308(.

)2)ـكتابـصاةـااستسقاء،ـبابـاستسقاءـإمامـالناحيةـامخصبةـأهلـالناحيةـامجدبةـوجمـاعةـ

امسلمن،ـ))643).
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ـالناسـفصاحواـ ـفقام ـكانـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيطبـيومـاجمعة، وروىـعنـأنسـقال:
فقالوا:ـياـرسولـاه،ـقحطـامطر،ـوامرـالشجر،ـوهلكتـالبهائم،ـفادعـاهـأنـيسقينا،ـ
فقال:ـ»اللهمـاسقناـاللهمـاسقنا«،ـقال:ـوأيمـاه،ـماـنرىـيـالساءـقزعةـمنـسحاب،ـ
فأنشأتـسحابة،ـفانترت،ـثمـأمطرت،ـونزلـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـفصىـوانرف،ـفلمـ
تزلـمطرـإىـاجمعةـاأخرى،ـفلاـقامـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيطبـصاحواـفقالوا:ـياـرسولـاه،ـ
ـثمـقال:ـ ـنبيـاهـملسو هيلع هللا ىلص، ـاهـأنـحبسهاـعنا،ـفتبسم هدمتـالبيوت،ـوانقطعتـالسبل،ـفادع
ـامدينة،ـفجعلتـمطرـحوها،ـوماـمطرـبامدينةـ »اللهمـحواليناـواـعلينا«،ـفتقشعتـعن
قطرة،ـفنظرتـإىـامدينةـكأهاـلفيـمثلـاإكليل.ـرواهـالبخاريـيـ»الصحيح«:ـعنـ

ممدـبنـأيـبكرـامقدمي،ـورواهـمسلم))). 
ماـثبتـأنـاهـتعاىـهوـاموجودـالواجبـالوجود،ـوثبتـأنـكلـماـسواهـفإناـهوـ
مكنـالوجود،ـفقدـلزمـأنـكلـماـسوىـاهـتعاىـفهوـمتاجـإىـاهـتعاى،ـواـيمكنـأنـ
ـقررهـ ـلِـا يستغنيـكلـماـسواهـعنهـطرفةـعن،ـوإاـأصبحـمنـأهلـاهاك،ـوهذاـمطابق
أئمةـالكامـمنـأنـاممكنـمتاجـإىـاهـتعاىـحالـاإجاد،ـوبعدـذلك،ـأي:ـإنهـمتاجـ

إىـاهـتعاىـاستمرارـوجودهـأيضًا.
قاعدة: ما حرم الدعاء به ويؤدي إى الكفر

ـأنـالدعاءـمنـحيثـهوـمندوب،ـ ـله ـالقرايـوختروـكتابـ»الفروق« ذكرـاإمام
وقدـيعرضـلهـماـيوجبهـأوـحرمه،ـوالتحريمـقدـينتهيـللكفرـوهوـعىـأربعةـأقسام:ـ

اأول:ـطلبـماـدّلـالقاطعـعىـخافه،ـنحو:ـاللهمـاـتعذبـالكفرةـوشبهه،ـ
أنهـطلبـتكذبـاهـتعاى.ـ

ـاجمعةـعىـامنر،ـ)6432). ـبغرـصاةـويوم ـبابـااستسقاء ـااستسقاء، )))ـكتابـصاة
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ـالنار.ـ ـامسلمـي ـاللهمـخِلدـفانًا الثاي:ـكذاـضده:

الثالث:ـطلبـنفيـماـدّلـالقاطعـعىـثبوتهـكاـلوـسألـاهـتعاىـسلبـعلميتهـ
سبحانهـوشبههـوقدرتهـواستيائهـعليه.ـ

الرابع:ـعكسهـنحو:ـأنـيسألـاهـتعاىـاحلولـيـبعضـخلوقاتهـأوـأنـيفوضـ
إليهـأمرـالعامـأوـأنـجعلـبينهـوبينهـتعاىـنسبًا،ـواجهلـباـتؤديـإليهـهذهـاأدعيةـليسـ
ـالعاقلـمنـدفعه،ـواجهلـالذيـهوـعذرـهوـماـاـيمكنـامكلفـدفعهـعادةـ ـلتمكن عذرًا

كاـلوـربـمرًاـيظنهـخًا))). 
ـأقسام:ـ ـالدعاء ـامحرمـمن قاعدة:

اأول:ـأنـيطلبـامستحياتـكااستغناءـيـذاتهـوأنـيكونـيـمكاننـيـوقتـ
واحد،ـهذاـمالـعقاً.ـ

الثاي:ـامحالـالعاديـكااستغناءـعنـالنفسـوالولدـمنـغرـماع،ـومنهـقوهم:ـ
اللهمـاـترمـنفسًاـيـشدة،ـآتناـخرـالدنياـواآخرة،ـوارفـعناـرـالدنياـواآخرة،ـ

إنـأرادـالعموم.ـ
الثالث:ـطلبـنفيـماـدلـالسمعـعىـنفيه،ـنحو:ـاـتؤاخذناـإنـنسيناـأوـأخطاناـ
أوـأكرهنا،ـأنهـاـفائدةـله،ـبقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»رفعـعنـأمتيـاخطأـوالنسيانـوماـاستكرهواـ

ـالرسلـيـقوله:ـ﴿وئ ۇئ  ـماـوعد ـإنجاز ـمنـااستهزاءـعادة،ـوإناـسألوا ـفهذا عليه«،
ـالوعدـمقق؛ـأنهـمروطـباموافاةـعىـ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴾ـ]آلـعمران:ـ94)[،ـوإنجاز

ـباعتبارـرطه.ـ اإيان،ـوهيـمشكوكةـفهوـمشكوك
ـقولهـ ـنحو:ـجعلـاهـلكـموتـأوادكـحجابًاـمنـالنار،ـوليسـمنه الرابع:ـعكسه

)))ـانظر:ـ»خترـالفروق«،ـللعامةـشمسـالدينـممدـبنـأيـالقاسمـبنـعبدـالسامـالتونيـ

ـابنـحزم. ـالدمياطي.ـدار ـالفضل ـبنـعيـأبو ـأمد امالكي،ـت5)7هـ،ـت:
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ملسو هيلع هللا ىلص:ـ»سلواـيـالوسيلة«ـمعـقوله:ـ»وأرجوـأنـأكونـأناـهو«،ـجوازـأنـيكونـيعطاهاـ

مرتبًاـعىـدعائناـلهـها.ـ
ـالتواترـلكانـكفرًا،ـ ـاآحادـعىـثبوته،ـإذـلوـدل اخامس:ـطلبـنفيـماـدّلـبطريق
نحو:ـاللهمـاغفرـللمسلمنـميعـذنوهم،ـاللهمـاـتَعِريـيومـالقيامة،ـاللهمـاـحينيـ

ـالقيامة.ـ ـاموتـيوم بعد
السادس:ـعكسه،ـنحو:ـاللهمـاجعلنيـأولـمنـتنشقـعنهـاأرض،ـوأولـداخلـ

ـالفقراءـوشبهه.ـ ـاجنةـقبل ـيدخلون اجنةـواجعلـاأغنياء
السابع:ـأنـيدعوـمعلقًاـعىـامشيئةـغرـعازمـنحو:ـاللهمـاغفرـيـإنـشئت،ـأنهـ

ـالرغبةـواافتقار.ـ ـبااستهزاءـوعدم يدّل
الثامن:ـأنـيدعوـمعلقًاـعىـشأنـاهـتعاىـنحو:ـاللهمـافعلـيـماـأنتـأهله،ـفإنـ
اهـتعاىـهوـالفاعلـللخرـوالر،ـوهوـتعاىـأهلـللمؤاخذةـواانتقام،ـوليسـأحدماـ
ـفالداعيـبذلكـإنـاعَتَقَدـ ـاأمرينـإليهـواحدة ـفنسبة ـمنـاآخرـعندـأهلـاحق، أوىـبشأنه
أنهـتعاىـاـيفعلـإاـاخرـفهذاـاعتزال،ـوإنـاعَتَقَدـأنهـتعاىـيفعلـاخرـوالر،ـفكأنهـ

قال:ـافعلـيـإماـاخرـوإماـالرـفهذاـمـيعزمـامسألة،ـفرجعـللقسمـالذيـقبله.
الشاطـرأيتهـ ابنـ تعليقاتـ امثال،ـوماـرجعتـإىـ قلُت:ـوقدـتوقفتـعندـهذاـ
يقولـمقيدًاـماـقررهـالقرايـماـأودناـتلخيصهـآنفًا:ـ»حكمهـبامعصيةـيـمثلـهذاـالدعاءـ
ـفإنـكانـاأول،ـ ـالداعيـمنـيعتقدـمذهبـااعتزالـأوـا، ـأنـيكون ـفإنهـاـيلو ـنظر، فيه
فذلكـضالـكاـقال.ـوهوـختلفـفيهـهلـهوـكفرـأوـضالـغرـكفر؟،ـوإنـكانـاـ
ـإاـاخرـمعـسامتهـ ـاحالـيـكونـاإنسانـاـيريدـلنفسه ـفقرينة يعتقدـمذهبـااعتزال،

ـاهـ.ـ ـااعتزالـتقيدـمطلقـدعائه،ـفاـكفرـواـمعصية)))«. ـاعتقاد من

)))ـ»أنوارـالروق«ـابنـالشاط،ـ)4:ـ482).
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ـيريدـماـ ـإاـأنه ـأنتـأهله، ـإنـأطلقـما ـالصحيح، ـااعتقاد واحاصلـأنـاإنسانـذا

ـامغفرةـوالرمة،ـاـمطلقًا.ـ أنتـأهلهـمن
التاسع:ـالدعاءـعىـغرـالظام،ـأنهـسعٌيـيـإراٍرـغرـمستحٍق،ـفيحُرم.ـوأماـ
ـمالكـلقولهـتعاى:ـ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ـ]الشورى:ـ)4[،ـ الدعاءـعىـالظامـفقدـجَوزه

فإنـعفىـوصرـفهوـأحسن.ـ
ـاْسِقِهـمرًا))).  ـاللهمـأمتهـكافرًا،ـأو: ـنحو: ـالدعاءـبامحَرم، العار:

قال الطحاوي: )واه يغضب ويرى ا كأحد من الورى(
إَنـغضبـاهـليسـكغضبنا،ـغضبـاهـيعنيـإرادتهـاانتقامـوالتعذيب،ـورضاهـ

ـاإنعام. يعنيـإرادته
قالـاهـتعاى:ـ﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ـ]الفتـح:ـ8)[،ـوقالـتعاى:ـ﴿ې 
ى ى ائ﴾ـ]البقرة:ـ)6[،ـوقالـتعاى:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ں﴾ـ]النساء:ـ93[. 

ـعليهمـ ـعليهمـمتجليًا ـفيكونـرضاه وكاـأنـاهـتعاىـحبـامؤمننـفرىـعليهم،
بالنعمةـوالثوابـالعميم،ـفكذلكـيغضبـاهـتعاىـعىـالكفار،ـوغضبهـإناـهوـإرادتهـ

العذابـهمـيـاليومـاآخر.ـ
فالغضبـمنـاهـتعاىـهوـفعلـله،ـوليسـصفةـله،ـوإاـلزمـأنـاهـتعاىـيتغرـ
ماـبذاتهـبحسبـتغرـماـيـنفسـاإنسان،ـوتوضيحـذلكـبأنـنقول:ـلوـكانـزيدـكافرًا،ـ
ـبذاتـجلـشأنه،ـ ـقائمة ـله ـإنـاهـتعاىـيكونـغاضبًاـعليه،ـوإنـغضبهـصفٌة ـالقائل: وقال

ـابنـ ـباختصار،ـوترف.ـدار ـالتوني،ـص424-42، ـالسام ـانظر:ـ»خترـالفروق«،ـابنـعبد (((

حزم.
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فلوـفرضناـأنـزيدًاـآمنـواتبعـاهدى،ـفهلـيبقىـغضُبـاهـتعاىـقائًاـيـنفسهـعليه؟ـأمـ

يقال:ـإنهـاآنـقدـريـعليه،ـاـريبـأنهـيـحالـاإيانـيكونـاهـتعاىـراضيًاـعنه.ـ
ـقدـزالـ ـالقائلــ ـبحسبـادعاءـهذا ـالقائمـيـذاتهـجَلـشأنهــ ـالغضبـالسابق إذن

اآن،ـوقامـيـنفسهـتعاىـرضًا؛ـتبعًاـاختيارـهذاـالعبدـاإياَن.ـ
أليسـهذاـكامًاـريـحًاـيـأنـاهـتعاىـيتوقـفـحدوثـصفـةـلهـعىـفعلـ
مخلوقاته،ـومنـقالـهذاـاحاِلـفاـريَبـأنهـيقول:ـإنهـيـكلـأوصافهـــغضبًاـكانـأوـ
ـالقولـبأنهـبعضـأحوالهـنقٌصـلهـجلـشأنهـكفٌرـباهـتعاى،ـإذنـ رضًاـــكاٌلـهـتعاى؛ـإذ
ـالعبيدـوامخلوقاتـالتيـ ـامتواليةـعىـذاتهـمتوقفةـعىـفعٍلـمنـأفعال فكااتـاهـتعاى

خلقهاـاهـتعاى،ـواـيشكـعاقٌلـأنـهذاـالقولـزوٌرـوهتانـعىـاهـتعاى.ـ
وهذاـاأمر؛ـفإنـعلمـاءناـامحققنـّرحواـأنـغضبـاهـتعاىـليسـكغضبنا،ـ
فإنـكانـغضبناـحالٌةـقائمةـبنا،ـتابعٌةـلتأُثرناـمنـغرناـإذاـفعلـأمرًاـشينًا،ـفغضبـاهـ
تعاىـليسـكذلك،ـبلـيطلقـالغضبـعىـاهـتعاى،ـويرادـمنهـفقطـازمهـعندنا،ـوهيـ
العذاب،ـأوـاجزاءـالذيـيريدهـالغاضبـلعاقبـبهـالعايـأوـالظام؛ـأنهـليسـهاهناـ

إاـأمور:ـ
اأول:ـالصفةـالتيـهيـالغضب،ـأوـالرضا،ـونـتيجةـهذهـالصفة،ـأعني:ـنفسـ

العذاب.ـ
فإماـأنـيقال:ـإنـالصفةـقديمة،ـأوـحادثة،ـفإنـكانتـقديمة،ـيلزمـأنـاهـتعاىـ
ـأنهـراٍضـمنذـ ـإيانه،ـوكذلكـيلزم غاضبـمنذـاأزلـواـيزالـعىـزيدـحالـكفرهـوحال
اأزلـواـيزالـعىـزيدـحالـكفرهـوحالـإيانه.ـوواضحـأنـهذاـالكامـفاسدـمردود.ـ
ـالعبيدـوامخلوقاتـكاـ ـبأفعال ـالصفةـحادثة،ـفهيـاـشكـمروطة ـإن وإنـقيل:
وضحناهـسابقًا،ـفتكونـصفاتـاهـتعاىـحادثةـأوـا،ـوهذاـباطل،ـوتكونـمروطةـ
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بفعلـغره،ـوهذاـاحتياٌجـوافتقارـيـكالـالذاتـإىـالغر،ـوهوـماٌلـاـيليقـإثباتهـهـ

تعاى.ـ
واـيبقىـبعدـذلكـإاـأنـنقول:ـإنـالغضبـوالرضاـُيطلقانـعىـاهـتعاىـوُيرادـ
همـاـالفعلـامرتبـعىـالغضبـوالرضا،ـوهوـقولـأهلـالسنة،ـأوـيقال:ـإنـالغضبـ
والرضاـهوـتعُلقـاإرادةـامرّجحـوامخصصـهذاـالفعل؛ـفإنـقيلـباأول،ـفهوـحادثـ
ـتعلقـلصفةـ ـفهو ـله،ـوإنـقيلـبالثاي، ـفعلـهـتعاى،ـوليسـصفة غرـقائمـباهـتعاى،ـوهو
قديمةـهـتعاى،ـوهوـأمرـاعتبارٌيـاـإشكالـيـنسبتهـه،ـواـإشكالـيـالقولـبقدمه،ـ

ـالسنة.ـ ـأهل ـاستقّرـعليهاـمّققو ـاللذان ـالقوان ـالقوانـما وهذان
ونحنـعندماـنقول:ـاهـيغضب،ـأوـنقول:ـَغِضَبـاهُ،ـفهذاـوصٌفـهـتعاىـمنـ
ـالعلية،ـفالوصُفـصحيح،ـوالصفُةـ حيثـهوـفاعل،ـوليسـعبارةـعنـصفةـقامتـبذاته

ـبيانه.ـ ـالتعبرـهيـاإرادةـكاـسبق التيـيقومـعليهاـهذا
وماُلـبعضـأهلـالسنةـإىـإبقاءـالغضبـالواردـوالرضاـعىـماـهوـعليه،ـوعدمـ
تأويلهـباـمى،ـبلـيقولون:ـإنـاهـتعاىـيتصفـبغضبـورضاـائَقنـبهـجلـشأنه،ـ
ليساـبصفاٍتـحادثة،ـواـفيهاـحول،ـوأجَرواـهذهـعىـماـوردت،ـكمـاـهوـمنهُجـكثرـ

منهمـيـغرهاـماـوردـإضافتهـإىـاهـتعاى.ـقالـالغنيميـيـ»رحه«:
»واـيؤَوانـبأنـامرادـببغضهـورضاه:ـإرادةـاانتقام،ـومشيئةـاإنعام،ـأوـامرادـ
ـإثباتـاليدـوالوجهـ : ـالبزدويــ ـأي: ـاإسامــ ـالنقمةـوالنعمة،ـقالـفخر ها:ـغايتهاـمن
حقـعندنا،ـلكنهـمعلومـبأصله،ـمتشابهـبوصفه،ـواـجوزـإبطالـاأصلـبالعجزـعنـ
دركـالوصف،ـوإنمـاـضلتـامعتـزلةـمنـهذاـالوجه؛ـفإهمـردواـاأصولـجهلهمـ
بالصفاتـعىـوجهـامعقول،ـفصارواـمعطلة،ـكذاـذكرهـشمسـاأئمة،ـثمـقال:ـوأهلـ
السنةـواجاعةـأثبتواـماـهوـاأصُلـامعلومـبالنّصـــأي:ـاآياتـالقطعية،ـوالدااتـ
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ـومـجّوزواـااشتغالـبطلبـذلك؛ـكاـ ـوهوـالكيفيةــ ـوتوقفواـفياـهوـامتشابهــ اليقينيةــ

ـالعلم«.ـاهـ))). وصفـبهـالراسخنـي
وهذهـهيـطريقةـاأحنـاف،ـوهيـالوقوفـعندـامتشاهاتـوعدمـالكامـفيها،ـ
ـإثباتـالوجهـواليدـمثًاـصفاٍتـ ـالقطعـعى ـنظرًاـيـدعوىـقيام ـإنـهناك ـيقال: ولكنـقد
هـتعاى،ـواـيتمـإثباُتـالتعطيلـإاـبعدـإثباتـأصلـالوجودـللصفة،ـثمـدعوىـمّدٍعـ
بنفيها،ـفإنـالتعطيلـفرعـعنـنفِيـماـهوـثابٌتـعىـسبيلـالقطع،ـوكوُنـالوجهـواليدـ
والغضبـصفًةـمستقلةـوالرضاـكذلك،ـليستـثابتةـعىـسبيلـالقطع،ـبلـغايُةـماـيقالـ
ـاحتااًـراجحًاـعندنا،ـوإنـ ـاهـتعاى،ـواحتملـمعناهاـماـقلناه ـإى ـنسبتها ـإهاـورد هاهنا:

ـليسـتعطياً.ـ ـيثبتـقطعًا ـالبعض،ـفنفُيـماـم توقفـفيها
وأماـالكيف،ـفاـكيفـهاهنا،ـبلـالواجبـنفُيـالكيف،ـإاـإنـُقصدـبالكيفـ
احقيقُةـاـالوضُعـامعّنـالذيـيستلزمـالتجسيم،ـوهوـقطعًاـيريدـبالكيفـاحقيقة،ـوإنـ
ـبناءـموقفـأصيـ ـبهـعدُم ـاأوى ـتِرد،ـفكان ـإطاقهاـعىـاهـتعاىـغرـسائغ؛ـأهاـم كان

عىـمثلـهذاـاللفظـالذيـمـيِرد.ـ
ـالبابريـيـ»رحه«: ـالعامة ولذلكـقال

»فنقولـبأنـامرادـمنـغضبـاه:ـهوـإرادةـاانتقامـمنـالعصاةـوإنزالـالعقوبةـ
هم،ـوأنـيفعلـهمـكاـيفعلـاملكـإذاـغضبـعىـمنـحتـيده؛ـنعوذـباهـمنـغضبه،ـ
وامرادـمنـرضاـاه:ـهوـإرادةـاانتقامـمنـأطاعهـوالعفوـعمنـعصاه،ـوأنـيفعلـبعبيدهـ
إذاـريـمنـاإكرامـوزيادةـاإنعام؛ـنسألـاهـرضاهـ يدهـ املكـبمنـحتـ كاـيفعلـ

ـاهـ)2). ورمته«.

)))ـ»رحـالغنيمي«ـص33).

ـالبابري«ـص40). )2)ـ»رح
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ـالتاّمـ ـالتحقيق ـباطل،ـوأن ـامقام ـأهلـالسنةـيـهذا ـقالهـغُر ويتحررـمنـذلكـأنـما

ـامحّققون.ـ هوـماـقررهـعلاؤنا
بحث ي التوسل

لقدـاشتدـاخافـيـالتوّسلـبنـامانعنـوامجوزين،ـوسوفـنذكرـهناـخاصةـ
ماـدارـبنـهذينـالفريقن،ـمعـذكرـاأدلةـمنـالطرفن.ـ

مفهوم التوسل: 
يمكنـأنـيكونـالتوسلـبسؤالـاهـتعاىـبواسطةـأعالكـالتيـصدرتـعنك؛ـ
ـعمًاـصاحًاـمَددًا،ـفتسألـاهـ كأنـتقول:ـياـرّبـأسألكـبأعايـالصاحة،ـأوـأنـُتَعِنَ

ـالعمل.ـ تعاىـحاجَتكـهذا
والتوسلـباأعمـالـالصاحةـاـخافـفيه،ـأي:ـإنـميعـالناسـمّتفقونـعىـ
جوازه،ـوأشهرـأدلته:ـحديثـالثاثةـالذينـكانواـيـالغارـفنزلتـصخرةـعظيمةـسّدتـ
ـالصاحة،ـفجعلتـ ـأعاله ـبعملـمن ـاهـتعاى ـالباب،ـفصارـكلـواحدـمنهمـيدعو عليهم

ـاخروج.ـ ـاستطاعوا ـأن ـإى ـتنفرجـعنهمـشيئًاـفشيئًا الصخرُة
التوسل:ـهوـأنـتـتوجهـإىـاهـتعاىـبالسؤال،ـبواسطة،ـوهيـالرسول،ـأوـأحدـ
الصاحنـالـمشهودـبصاحهم.ـكأنـتـقول:ـياـرّبـأسألكـبجاهـالنبيـعليهـالصاةـ

والسام.ـ
أدلة التوسل: 

أواً: دليٌل كي عام:
الكتابـبقولهـتعاى:ـ﴿ڭ ڭ  التوسلـمنـ الكوثريـعىـ استدلـاإمامـ

ۇ﴾ـ]امائدة:ـ35[،ـقالـيـ»مقـالتقول«ـماـحاصله:ـ
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»قولهـتعاى:ـ﴿ڭ ڭ ۇ﴾ـبعمومهاـتشملـالتوسلـباأشخاص،ـ
والتوسلـباأعال،ـبلـامتبادرـمنـالتوسلـيـالرعـهوـهذاـوذاك،ـومنـاّدعىـالتفريقـ
بنـالتوسلـباحّيـفأجازه،ـوالتوسلـبميتـفمنعه،ـفإناـينبعثـيـهذاـعنـاعتقاِدـفناءـ
اأرواح،ـامؤّديـإىـإنكارـالبعث،ـوعىـادعاءـانتفاءـاإدراكاِتـاجزئيةـمناـلنفسـبعدـ

ـالرعيةـيـذلك«))).  ـاأدلة ـامستلزِمـإنكار ـالبدن، مفارقتها
وجهةـاستلزامـذلك:ـماـقالهـالكوثري:ـإنـامفرقـبنـاحالتن،ـإناـفّرق؛ـأنـماـ
ـالقدرةـعىـالدعاءـوإدراكـ ـأجازهـهو ـاموت،ـوما ـبحالة ـاموت،ـمنتٍفـعنده ـبحجة أجازه
حاجةـامتوّسلـبك،ـأوـأنـالروحـالتيـيزُعمـالقائلونـبالتوسلـأهاـتبقىـبعدـانفصاهاـ
ـالتوسلـقائًاـ ـامانُعـمن ـيكون ـأن ـالتوسلـها،ـفاـبد عنـاجسد،ـوبناءـعىـذلكـجّوزون
ـلتوسلـمنـيتوسلـها،ـوقدرهاـ ـببقائها،ـوإدراِكها ـقال ـبقائها،ـوإاـلو ـالروحـوعدم بعدم

ـالتوسل؟! ـالدعاءـمنـاهـتعاىـاإجابة،ـفكيفـيسوغـلهـأنـينكر عى
ـبعضه،ـولكنـمنعـ ـأنكرـذلكـكَله،ـأو ـالتوسلـقد ـامانعـمن ـيكون ـأن لذلكـفاـبد

ـالثابتة. ـباأدلة ـالدين ذلك،ـوإنكارهـخالفـلِـاـُعلمـثبوتهـمن
يعتـرفـبجوازـ أوـ الديـن،ـ ثبوتـهـمنـ ماـعلمـ يـخالفـ أنـ إماـ أنهـ فاحاصل:ـ

التوسل.
أماـمعـعدمـقولهـبإنكارـماـأرناـإليه،ـفإنـأنكرـالتوسل،ـفهوـمغالطـاـغر.ـ

التوسل،ـعبارةـعنـمتٍنـمركزـمتٍوـعىـ الكوثريـيـ واحق:ـأنـرسالةـاإمامـ
برهانـجوازـ كافيةـيـ بذاهاـ السلف،ـوهيـ والعقلـوعملـ والسنةـ القرآنـ اأدّلةـمنـ

ـلـمنـفهمها.ـ التوسلـفضاًـعنـمروعيته،

ـللراث. ـاأزهرية ـامكتبة ـالكوثري،ـص4، ـاإمامـممدـزاهد ـالتقول«، )))ـ»مق
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ثانياً: أدلة التوسل من احديث واأثر: 

ـقال:ـسمعتـ ـالبخاري:ـعنـعبدـاهـبنـدينار:ـعنـأبيه احديث اأول:ـروىـاإمام
ـالغام...ـ ـأيـطالب:ـوأبيضـيستسقى ـيتمثلـبشعر ابنـعمر

ـوأناـأنظرـإىـ وقالـعمرـبنـمزة:ـحدثناـسام:ـعنـأبيه:ـرباـذكرتـقولـالشاعرــ
: وجهـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيستقي،ـفاـينزلـحتىـجيشـكُلـميزابــ

ـاهـ))). ـالغام...ـوهوـقولـأيـطالب. وأبيضـيستسقى
ـالرـيـ»التمهيد«: ـابنـعبد قال

ـأتيناكـ ـاه، ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـفقال:ـياـرسول ـقال:ـجاءـأعرايـإى ـبغرـهذاــ ـأنســ »عن
وماـلناـصبٌيـيغّط،ـواـبعرـيئّط،ـوأنشد:ـ
لباهــا تدمــيـ والعــذراءـ ـالطفِلأتينــاكـ ـالصبــيـعن وقدـُشــغلتـأم
ــّرـاستكانــــًة منـاجــوعـموتــًاـماـيمــرـوماـحيوألقـــىـبكَفيـــهـوخـ
ـالَفْسِلواـيءـمــاـيــأكلـالنــاُسـعندنا ـالعاميـوالِعْلِهِز سوىـاحنظل
الُرْســِلوليـــسـلنـــاـإاـإليـــكـفرارنـــا إىـ إاـ الناسـ فــراُرـ وأينـ

ـاسقناـ ـيديهـثمـقال:ـ»اللهم ـامنر،ـفرفع ـاهـملسو هيلع هللا ىلصـجرـرداءه،ـحتىـصعد فقامـرسول
غيثًاـمغيثًا،ـغدقًاـطبقًا،ـنافعًاـغرـضار،ـعاجًاـغرـرايث،ـوكذلكـخرجون«،ـقال:ـفاـ
ردـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيديهـحتىـالتقتـالساُءـبأبراقها،ـوجاءـأهلـالبطاحـيضّجون:ـالغرَقـ
الغرَق!ـفقالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»اللهمـحواليناـواـعلينا«،ـفانجابـالسحابـعنـامدينةـحتىـ
أحدقـهاـكاإكليل،ـفضحكـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـحتىـبدتـنواجُذهـثمـقال:ـ»هـدّرـأيـطالب،ـ

لوـكانـحّيًاـقّرتـعيناه!ـمنـُينشدناـقوله؟«،ـفقالـعٌي:ـأناـياـرسولـاه،ـلعلكـتريد:

ـإذاـقحطوا،ـ)963). ـااستسقاء ـالناسـاإمام ـبابـسؤال )))ـكتابـااستسقاء،
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ـبوجهه ـُيْستسقىـالغاُم ثِــاُلـاليتامىـعصمٌةـلأراملوأبيُض
َفُهْمـعنــَدُهـيـنِعمٍةـوفواضليطيفـبهـاهاكـمنـآلـهاشم
ومــاـنقاتــلـدونــهـونناضُلكذبتمـوبيــتـاهـَنْبَزىـممدًا
َعـحوله وَنْذّهُلـعــنـأبنائناـواحائُلوُنْســِلُمهـحتىـُنــْرَ

فقال:ـ»نعم«،ـفقالـاأعرايـــوكانـمنـمزينةــ:ـ
ـــيـامطـــْرلكـاحمدـواحمدـمنـشــكْر ـــهـالنب ســـقيناـبوج
فأســلمـمعهــاـإليــهـالنظــْردعــاـربــهـامصطفــىـدعوة
وأرعـحتــىـرأينــاـالــدرْرفلمـيــكـإاـأنـألقــىـالرداء
إىـالنحرـحتــىـأفاضـالغُدْرومـيرجعـالكــفـعندـالدعاء
ســحابـيراهـاحديــدـالبْرســحابـوماـيـأديمـالســاء
بــهـذوـغدْرفـــكانـكـــاـقالـــهـعمـــه وأبيضـيســقىـ
ـــاء ـــثـالس ـــزلـاهـغي ـــهـين اخْرب لــذاكـ العيــانـ فهــذاـ
امزيَد يلــَقـ اهَـ يشــكِرـ )))فمنـ الِغَرْ يلــَقـ اهـ يكفِرـ ومنـ

احديث الثاي: ماـرواهـالبخاري:ـعنـأنس:ـأنـعمرـبنـاخطابـريـاهـعنهـ
ـنتوسلـإليكـبنبيناـ ـإناـكنا ـاللهم ـفقال: ـامطلب، ـاستسقىـبالعباسـبنـعبد ـقحطوا ـإذا كان

ـفُيسقون)2). ـقال: ـفاسقنا، ـنبينا ـإليكـبعم ـنتوسل فتسقينا،ـوإنا
قالـاحافظـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:

»وقدـبنـالزبرـبنـبكارـيـ»اأنساب«ـصفةـماـدعاـبهـالعباسـيـهذهـالواقعة،ـ
)))ـ»التمهيد«ـ)22:ـ63(.

)2)ـكتابـااستسقاء،ـبابـسؤالـالناسـاإمامـااستسقاءـإذاـقحطوا،ـ)964(.ـوكتابـفضائـلـ

ـامطلبـريـاهـعنه،ـ)3507). ـالعباسـبنـعبد ـبابـذكر الصحابة،
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والوقتـالذيـوقعـفيهـذلك،ـفأخرجـبإسنادـله:ـأنـالعباسـماـاستسقىـبهـعمر،ـقال:ـ
اللهمـإنهـمـينزلـباءـإاـبذنب،ـومـيكشفـإاـبتوبة،ـوقدـتوجهـالقومـيـإليك؛ـمكايـ
ـالغيث.ـفأرختـ منـنبيك،ـوهذهـأيديناـإليكـبالذنوب،ـونواصيناـإليكـبالتوبة،ـفاسقنا

ـاحبال،ـحتىـأخصبتـاأرُض،ـوعاشـالناس. الساءـمثل
وأخرجـأيضًا:ـمنـطريقـداود:ـعنـعطاء:ـعنـزيدـبنـأسلم:ـعنـابنـعمرـقال:ـ
ـاحديث،ـوفيه:ـ ـفذكر ـامطلب... ـبالعباسـبنـعبد ـالرمادة ـبنـاخطابـعاَم استسقىـعمر
فخطبـالناسـعمرـفقال:ـإنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـكانـيرىـللعباسـماـيرىـالولُدـللوالد،ـ
فاقتدواـــأهاـالناســـبرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيـعمهـالعباس،ـواخذوهـوسيلًةـإىـاه.ـوفيه:ـفاـ

ـاه. برحواـحتىـسقاهم
ـ»عنـأبيه«ـ ـفقال: ـبنـسعد:ـعنـزيدـبنـأسلم، ـالباذريـمنـطريقـهشام وأخرجه

ـيكونـلزيدـفيهـشيخان. ـأن بدلـ»ابنـعمر«،ـفيحتمل
وذكرـابنـسعدـوغره:ـأنـعامـالرمادةـكانـسنةـثانـعرة،ـوكانـابتداؤهـمصدرـ
احاجـمنها،ـودامـتسعةـأشهر،ـوالرمادةـــبفتحـالراءـوخفيفـاميمـــسميـالعامـهاـلِـاـ

حصلـمنـشدةـاجدب،ـفاغّرتـاأرُضـجّدًاـمنـعدمـامطر«))).
ثمـقالـابنـحجر:ـ»ويستفاد من قصة العباس استحباُب ااستشفاع بأهل اخر 
والصاح وأهل بيت النبوة، وفيه فضل العباس، وفضل عمر؛ لتواضعه للعباس ومعرفته 

ـاهـ)2). بحّقه«.
قالـاإمامـالعينيـيـ»رحـالبخاري«ـعندـهذاـاحديث:ـ»وفيهـمنـالفوائـد:ـ
العباسـ وفيه:ـفضلـ النبوة.ـ بيتـ والصاحـوأهلـ اخرـ بأهلـ ااستشفاعـ استحبابـ

ـالباري«ـ)2:ـ497). )))ـ»فتح

ـالسابق. ـامصدر (2(
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وفضلـعمر،ـريـاهـتعاىـعنها،ـلتواضعهـللعباسـومعرفتهـبحقه.ـقالـابنـبطال:ـوفيه:ـ
أنـاخروجـإىـااستسقاءـوااجتاعـاـيكونـإّاـبإذنـاإمامـماـيـاخروجـوااجتاعـ

ـتعاى:ـ﴿پ پ  ـالسالفةـقال منـاآفاتـالداخلةـعىـالسلطان،ـوهذهـسننـاأمم
پ ڀ ڀ ڀ﴾ـ]اأعراف:ـ60)[ )))«.ـاهـ.ـ

ويـ»امستدركـعىـالصحيحن«:ـعنـابنـعمرـأنهـقال:ـاستسقىـعمرـبنـاخطابـ
عامـالرمادةـبالعباسـبنـعبدـامطلبـفقال:ـاللهم،ـهذاـعُمـنبِيكـالعباُس،ـنتوجهـإليكـ
به،ـفاسِقنا،ـفاـبرحواـحتىـسقاهمـاه!ـقال:ـفخطبـعمرـالناس،ـفقال:ـأهاـالناسـإنـ
رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـكانـيرىـللعباسـماـيرىـالولدـلوالده،ـُيعظمهـوُيفخمهـويبـُرـقسمه،ـ
فاقتدواـــأهاـالناســـبرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيـعمهـالعباس،ـواخذوهـوسيلةـإىـاهـعزـوجلـ

ـبكم)2). ـنزل فيا
احديث الثالث:ـماـرواهـالطرايـيـ»امعجمـالكبر«ـ)9:ـ30(ـعنـعثمـانـبنـ
حنيف:ـأنـرجاًـكانـيتلفـإىـعثانـبنـعفانـريـاهـعنهـيـحاجةـله،ـفكانـعثانـ
اـيلتفتـإليه،ـواـينظرـيـحاجته،ـفلقيـابنـحنيف،ـفشكىـذلكـإليه،ـفقالـلهـعثانـ
ابنـحنيف:ـائتـاميضأةـفتوضأ،ـثمـائتـامسجد،ـفصّلـفيهـركعتن،ـثمـقل:ـ»اللهمـ
ايـأسألكـوأتوجهـإليكـبنبيناـممدـملسو هيلع هللا ىلص،ـنبيـالرمة،ـياـممد،ـإيـأتوجهـبكـإىـري،ـ

فتقيـيـحاجتي«،ـوتذُكُرـحاجَتك،ـوُرحـحتىـأروحـمعك.
فانطلقـالرجُل،ـفصنعـماـقالـله،ـثمـأتىـبابـعثمـانـبنـعفانـريـاهـعنه،ـ

ـ)7:ـ33(،ـ ـبدرـالدينـممودـبنـأمدـالعينيـت:ـ855هـ، ـالقاريـرحـصحيحـالبخاري«، ـ»عمدة (((

ـبروت. ـالراثـالعريــ ـإحياء دار
)2)ـكتابـمعرفةـالصحابةـريـاهـعنهم،ـذكرـإسامـالعباسـريـاهـعنهـواختافـالرواياتـيـ

وقتـإسامه،ـ)5438).
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فجاءـالبوابـحتىـأخذـبيده،ـفأدخلهـعىـعثانـبنـعفانـريـاهـعنه،ـفأجلسهـمعهـ
ـله:ـماـذكرتـحاجتكـ ـقال ـثم ـله، ـفذكرـحاجته،ـوقضاها ـفقال:ـحاجتك، عىـالطنفسة،

ـالساعة،ـوقال:ـماـكانتـلكـمنـحاجة،ـفاذُكْرها. حتىـكان
ثمـإنـالرجلـخرجـمنـعنده،ـفلقيـعثانـبنـحنيف،ـفقالـله:ـجزاكـاهـخرًا،ـ

. ماـكانـينظرـيـحاجتي،ـواـيلتفُتـإّيـحتىـكّلمَتهـِيَ
فقالـعثانـبنـحنيف:ـواهـماـكّلمُته،ـولكنيـشهدتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـــوأتاهـ
ـاهـليسـ ـياـرسول ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»فتصر«،ـفقال: ـله ـإليهـذهابـبره،ـفقال ـفشكى ريرــ
يـقائد،ـوقدـشّقـعّي،ـفقالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ائتـاميضأةـفتوّضْأ،ـثمـصّلـركعتن،ـثمـادُع«ـ

ـالدعوات. هذه
قالـابنـحنيف:ـفوـاهـماـتفّرقناـوطالـبناـاحديُثـحتىـدخلـعليناـالرجُلـكأنهـ

مـيكنـبهـٌرـقط))). 
احديث الرابع:ـماـرواهـالطرايـيـ»امعجمـالكبر«ـ)24:ـ)35(ـبرقمـ])87[ 
عنـأنسـبنـمالكـقال:ـماـماتتـفاطمةـبنتـأسدـبنـهاشمـأمـعيـبنـأيـطالبـدخلـ
عليهاـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـفجلسـعندـرأسهاـفقال:ـ»رمك اه يا أمي، كنت أمي بعد أمي، 
وتشبعيني وتعرين، وتكسيني ومنعن نفسك طيبًا، وتطعميني، تريدين بذلك وجه اه 
والدار اآخرة«،ـثمـأمرـأنـُتغسلـثاثًا،ـفلاـبلغـاماءـالذيـفيهـالكافورـسَكَبهـرسولـاهـ
ملسو هيلع هللا ىلصـبيده،ـثمـخلعـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقميَصه،ـفألبسهاـإياه،ـوكفنـهاـبُبـردـفوقه،ـثمـدعاـ
رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـأسامةـبنـزيدـوأباـأيوبـاأنصاريـوعمرـبنـاخطابـوغامًاـأسودـ
ـبيده،ـ ـترابه ـاهـملسو هيلع هللا ىلصـبيده،ـوأخرج ـاللحَدـحَفَرهـرسول ـبلغوا حفرون،ـفحفرواـقرها،ـفلا

))) )))83(،ـ)9:ـ30).
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فلاـفرغـدخلـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـفاضطجعـفيه،ـثمـقال:ـ»اه الذي حيي ويميت، وهو 
حي ا يموت، اغفر أمي فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها، ووسع عليها مدخلها بحق 
أربعًا،ـوأدَخلوهاـ الرامن«،ـوكّرـعليهاـ فإنك أرحم  الذين من قبي؛  نبيك واأنبياء 

ـالصديقـريـاهـعنهم))). واحديث حسن. اللحد،ـهوـوالعباسـوأبوـبكر
احديث اخامس: ماـرواهـالبزار:ـعنـعبدـاهـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»حيايـ
خرـلكم،ـحدثونـوحدثـلكم،ـووفايـخرـلكم،ـتعرضـعّيـأعالكم،ـفاـكانـمنـ

حسنـمدُتـاهـعليه،ـوماـكانـمنـسيٍئـاستغفرُتـاهـلكم«)2).
إسنـاده جيـد، وصححـه السيـوطي ي  قـالـاحافـظـيـ»طـرحـالتـثريب«:ـ

»اخصائص«)3).
احديث السادس:ـماـرواهـابنـماجهـي»سننه«:ـعنـأيـسعيدـاخدريـقال:ـقالـ
رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»منـخرجـمنـبيتهـإىـالصاةـفقال:ـاللهمـإيـأسألكـبحقـالسائلنـ
عليك،ـوأسألكـبحقـمشايـهذا؛ـفإيـمـأخرجـأرًاـواـبطرًا،ـواـرياءـواـسمعة،ـ
وخرجتـاتقاءـسخطك،ـوابتغاءـمرضاتك،ـفأسالكـأنـتعيذيـمنـالنار،ـوأنـتغفرـيـ
ذنوي؛ـإنهـاـيغفرـالذنوبـإاـأنت؛ـأقبلـاهـعليهـبوجهه،ـواستغفرـلهـسبعونـألفـ

ملك«)4).
وقالـابنـبطال:ـ»ومثلـهذاـاـُيدركـبالرأي،ـواـيكونـإاـعنـالرسول«)5). 

))) ))87(،ـ)24:ـ)35).

)2) )925)(،ـ)5:ــ308).

ـالتثريب«ـ)3:ـ297(،ـو»اخصائص«ـ)2:ـ)28). )3)ـ»طرح

ـبابـاميـإىـالصاة،ـ)778). )4)ـكتابـامساجدـواجاعات،

)5)ـ»رحـصحيحـالبخاري«،ـأبوـاحسنـعيـبنـخلفـبنـعبدـاملكـبنـبطالـالبكريـالقرطبيـ

)449هـ(،ـمكتبةـالرشدـــالسعودية:ـالرياضـــ423)هــــ2003م،ـط)،ـتـأبوـميمـيارـبنـ

إبراهيم،ـ)2:ـ274).
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ـقال:ـ ـأخرجـالطرايـيـ»امعجمـالكبر«:ـعنـعبدـاهـبنـمسعود احديث السابع:
قالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إذاـانفلتتـدابةـأحدكمـبأرٍضـَفاٍة،ـَفلُيناِد:ـياـعبادـاه،ـاحبِسواـ

عَي،ـفإنـهـيـاأرضـحارًاـسيحبسهـعليكم«))).
ـالصغر«ـللمناوي: ويـ»رحـاجامع

ـقفرـاـ ـأي: ـ)بأرضـفاة( ـفّرتـوخرجتـمرعة ـأي: ـأحدكم( ـانفلتتـدابة »)إذا
ماءـفيها،ـلكنـامرادـهنا:ـبريةـليسـفيهاـأحد؛ـكاـيدلـلهـرواية:ـليسـهاـأنيسـ)فليناد(ـ
ـامنعوهاـمنـاهربـ)فإنـهـيـاأرضـ ـأي: ـاهـاحبسواـعّيـدابتي( بأعىـصوته:ـ)ياـعباد
حارًا(ـأي:ـخلقًاـمنـخلِقهـإنسّيًاـأوـجنّيًاـأوـمَلكًاـاـيغيبـ)سيحبسهـعليكم(ـأي:ـ
احيوانـامنفلَتـفإذاـقالـذلكـبنيةـصادقةـوتوجهـتاّمـحصلـامراُدـبعونـاملكـاجوادـ
)عـوابنـالسنيـطبـعنـابنـمسعود(ـعبدـاه.ـقالـابنـحجر:ـحديثـغريبـتفردـبهـ

ـاحديث«)2).  معروفـبنـحسان،ـوهوـمنكر
ـامناويـيـ»فيضـالقدير«: وقال

ـالكبارـيـالعلم:ـ ـاحديث:ـحكىـيـبعُضـشيوخنا ـالنوويـعقبـإيرادهـهذا »قال
ـاهـعليهـحااً،ـقال:ـوكنُتـ ـاحديث،ـفحبسها ـفقالـهذا ـبغلةــ ـأظنها ـانفلتتـلهـدابٌةــ أنه
أناـمرةـمعـماعةـفانفلتتـهيمٌة،ـوعجزواـعنها،ـفقلته،ـفوقفتـيـاحالـبغرـسببـ

سوىـهذا.ـ
وأخرجـابنـالسنيـعنـالسيدـاجليلـامجَمعـعىـزهدهـوورعهـيونَسـبِنـعبيدـ

التابعيـامشهورـقال:ـليسـرجٌلـيكونـعىـدابةـصعبةـفيقولـيـأذهاـ﴿ى ائ ائ 

ـبرقمـ]8)05)[. ـالكبر«ـ)0):ـ7)2( )))ـ»امعجم

)2)ـ»التيسرـبرحـاجامعـالصغر«،ـاإمامـاحافظـزينـالدينـعبدـالرؤوفـامناويـ))03)هـ(،ـ

ـ988)م،ـط3،ـ)):ـ82). ـ408)هـــ ـالرياضــ ـالشافعيــ ـاإمام مكتبة
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ېئ﴾ـ ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

]آلـعمران:ـ83[ـإاـوقفتـبإذنـاه.ـ
وقالـالقشري:ـوقعـجعفرـاخلديـيـدجلة،ـوعندهـدعاءـمَربـللضاّلةـترد،ـ
فدعاـبه،ـفوجدهـيـأوراقـيتصفحها،ـوهو:ـياـجامعـالناسـليوٍمـاـريبـفيه،ـامْعـعيـ

ضالتي.ـ
وقالـالنوويـيـ»بستانه«:ـجّربتهـفوجدُتهـنافعًاـلوجودـالضاّلةـعنـقرب،ـوقدـ

ـانتهى.ـ ـالبقاء. ـأبو عّلمنيهـشيخنا
وأخرجـالبيهقيـيـ»الُشعب«:ـعنـابنـعباسـريـاهـعنها:ـأنـهـمائكةـيـ
ـأصابـأحدكمـ ـفإذا ـيقعـيـاأرضـمنـورقـالشجر، ـيكتبونـما اأرضـيسَمونـاحَفظة،
عرجة،ـأوـاحتاجـإىـعونـبفاٍةـمنـاأرض،ـفليقل:ـأعينواـعباَدـاه،ـرمكمـاه،ـفإنهـ
ـُيعان.ـ)عـوابنـالسنيـطب(ـمنـحديثـاحسنـبنـعمر:ـعنـمعروفـبنـ ــإنـشاءـاهــ
حسان:ـعنـسعيدـبنـأيـعروبة:ـعنـأيـبريدة:ـ)عنـابنـمسعود(ـريـاهـعنه.ـقالـ
ابنـحجر:ـحديثـغريب،ـومعروفـقالوا:ـمنكرـاحديث،ـوقدـتفردـبه،ـوفيهـانقطاعـ
ـاهيثمي:ـفيهـمعروفـبنـحسانـضعيف.ـ ـانتهى.ـوقال ـبنـأيـبريدةـوابنـمسعود. أيضًا
قال:ـوجاءـيـمعناهـخٌرـآخُرـأخرجهـالطراُيـبسندـمنقطعـعنـعتبةـبنـغزوانـمرفوعًاـ
»إذاـأضلـأحدكمـشيئـًا،ـأوـأرادـعونًا،ـوهوـبأرضـليسـهاـأنيس،ـفليقل:ـياـعبادـاهـ
أعينوي!ـثاثًا؛ـفإنـهـعبادًاـاـيراهم«ـوقدـُجّربـذلك؛ـكذاـيـاأصل،ـومـأعرفـ

تعينـقائله،ـولعلهـمصنفـ»امعجم««))).
ـأبوـيعىـاموصيـيـ»مسنده«:ـعنـجابرـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ ـرواه ـ»ما احديث الثامن:

ـالكرىـ ـالتجارية ـامكتبة ـالرؤوفـامناويـ))03)ـهـ(، )))ـ»فيضـالقديرـرحـاجامعـالصغر«،ـعبد

ــمرـــ356)هـ،ـط)،ـ)):ـ82).
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ـفُيقال:ـهلـفيكمـأحدـصحبـ قال:»ليأتَنـعىـالناسـزمانـيرجـاجيُشـمنـجيوشهم،
ـفمنـ ـفيقال:ا. ـيقال:هلـفيكمـمنـصحبـممدًا؟ ـثم ـفتنروا؟ ـبه ـفتستنرون ممدًا،
ـبهـمنـوراءـ ـأصحابه؟ـفلوـسمعوا ـأصحاَبه؟ـفيقال:ـا.ـفيقال:ـرأىـمنـَصِحَب َصِحَب

البحرـأَتوه«))).
ومن اآثار:ـماـرواهـالدارميـيـ»سننه«:ـعنـأيـاجوزاءـأوسـبنـعبدـاهـقال:ـ
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـفاجعلواـ ـقَر ـانظروا ـفقالت: ـإىـعائشة، ـفشَكوا قحطـأهلـامدينةـقحطًاـشديدًا،
منهـكّوًةـإىـالساء،ـحتىـاـيكونـبينهـوبنـالساءـسقف،ـقال:ـففعلوا،ـفُمطرناـمطرًاـ

ـالفتق)2). ـالشحم،ـفسميـعام ـتفتقتـمن ـنبتـالعشب،ـوسمنتـاإبلـحتى حتى
ـالسيدةـعائشةـقال: ـالسمهوديـأثر ـالعامة ـأورد ولـّا

ـيفتحونـ ـأهلـامدينةـحتىـاآن، »قالـالزينـامراغي:ـوفتحـالكّوةـعندـاجدبـُسنُّة
ـالقبلة،ـ ـمنـجهة ـيفتحوها ــ ـامحرقةـيـزماننا ـالزرقاء ـالقبة ـأي: ــ ـاحجرة كوةـيـسفلـقبة

وإنـكانـالسقفـحائاًـبنـالقرـالريفـوبنـالساء.ـ
قلت:ـوسنتهمـاليومـفتحـالبابـامواجهـللوجهـالريفـمنـامقصورةـامحيطةـ
باحجرةـالريفة،ـوااجتاعـهناك،ـثمـإنـالشجاعّيـشاهنـاجايـلـّاـبنىـأعايـالقبةـ
اخراءـــاآيـذكرهاـيـالفصلـبعدهـــاخذـيـذلكـكوةـعليهاـشباُكـحديد،ـثمـفتحـ
يـ ذكرهاـ اآيـ ــ الريفةـ احجرةـ بدلـسقفـ امتَخَذةـ السفىـ بالقبةـ ماذاهاـ يـ كوةـ
الثايـعرـــوجعلـعىـهذهـالكوةـشّباكًاـأيضًا،ـوجعلـعىـهذاـالشّباكـبابًاـُيفتحـعندـ

ااستسقاءـللجدب«)3). 

))) )82)2(،ـ)4:ـ32)).

ـنبيهـملسو هيلع هللا ىلصـبعدـموته،ـ)93). ـاهـتعاى ـأكرم ـبابـما (2(

ـاحسنيـالسمهوديـ)))9هـ(ـ ـاهـبنـأمد ـالـمصطفى«،ـعيـبنـعبد ـبأخبارـدار ـالوفا ـ»خاصة (3(

)):ـ42)).
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ـامصطفى«ـابنـاجوزي: وجاءـيـ»الوفاـبأحوال

ـُيؤَذنـيـمسجدـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ ـاحَرةـم ـأيام ـماـكان ـقال: ـالعزيز ـبنـعبد »عنـسعيد
ثاثًاـومـُيَقْم،ـومـَيرحـسعيدـبنـامسَيبـمنـامسجد،ـفكانـاـيعرفـوقَتـالصاةـإاـ

ـاهـملسو هيلع هللا ىلص.ـ َهْمهمٍةـيسمُعهاـمنـقرـرسول
عنـأيـامِنَْقرّيـقال:ـكنُتـأنا،ـوالَطَراي،ـوأبوـالشيخـيـَحَرمـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـ
ـقَرـ ـفلاـكانـوقتـالعشاءـحرُت ـفواَصْلناـذلكـاليوم، ـاجوع، ـفينا ـفأَثر وكناـعىـحالة،
ـالشيخ:ـ ـأبو ـاجوَع!ـوانرفُت.ـفقالـي ـاجوَع ـياـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص، رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـوقلت:

اجلْس،ـفإماـأنـيكونـالرزقـأوـاموت.ـ
قالـأبوـبكر:ـفـنمُتـأناـوأبوـالشيخـــوالطراُيـجالٌسـينظرـيـيءـــفحرـ
بالبابـَعَلوّيـفدَقـالباب،ـفإذاـمعهـغامانـمعـكلـواحدـمنهاـزنبيلـكبرـفيهـيءـ
ـفرغناـ ـفلا ـالباقَي، ـفوّىـوتركـعندنا ـالغام، ـالباقيـيأخذه ـأن ـفجلسناـوأكلنا،ـوظننا كثر،
ـإىـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص؟ـفإيـرأيتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ ـأشكوتم ـياـقوم، ـالعلوي: ـالطعام،ـقال من

ـالنومـفأمريـبحملـيٍءـإليكم«))). ي
ـاحصنيـيـ»رده«ـعىـابنـتيمية: ـالعامة وقال

»وروىـالبيهقيـبسنده:ـإىـاأعمش:ـعنـابنـصالحـقال:ـأصابـالناسـقحطـ
يـزمنـعمرـريـاهـعنه،ـفجاءـرجلـإىـقبـرـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـفقال:ـياـرسولـاه،ـهلكـ
الناس،ـاستـسقـأمتك،ـفأتاهـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيـامنام،ـفقال:ـائـتـعمر،ـفأقرئهـمنيـ
ـالرجلـعمر،ـفأخره،ـ ـله:ـعليكـالكيس.ـقال:ـفأتى ـأهمـمسقون،ـوقل السام،ـوأخره

)))ـ»الوفاـبأحوالـامصطفى«،ـأبوـالفرجـعبدـالرمنـبنـعيـبنـاجوزيـ)597هـ(،ـدارـالكـتبـ

ـالقادرـعطا،ـ)):ـ8)8). ـ988)م،ط)ـت:ـمصطفىـعبد ـ408)هـــ العلميةـــبروت:ـلبنانــ
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فبكىـعمرـريـاهـعنه،ـوقال:ـياـرب،ـماـآلوـإاـماـعجزتـعنه))).

ـفلوـكانـذلكـجهًاـ ـمنهـملسو هيلع هللا ىلص، ـقدـأتىـقَرهـملسو هيلع هللا ىلصـوطلبـااستسقاَء ـرجلـمبارٌك فهذا
ـالزائُغـباستسقائهـبالعباس،ـوقدـ ـالذيـاحتّج وضااًـوركًاـلـَمنََعُهـعمرـريـاهـعنه
تقدمتـقصةـعثانـبنـحنيفـوهيـمنـاأمورـامشهورة،ـفسكوُتـهذاـالزائغـالقائلـ
ـامشهورة،ـوالعدولـ ـاجليلة ـالواضحة ـاأمور ـاليهودـعنـهذه ـلسالة ـالفرقـتبعًا بمسألة
إىـالفجورـفيهاـمنـأقوىـاأدلةـعىـخبثـطويته،ـومثلـهذاـاـحُلـأحدـتقليدهـفياـ

يقوله،ـواـينظرـيـكامهـإاـمنـيكونـأهًاـمعرفةـدسائسـأهلـالبدع«)2).
واخاصة:ـأنـالتوسلـلهـأصٌلـاـيصُحـااستهانـةـبه،ـواـااّدعاءـبأنهـكفر،ـأوـ

بدعة،ـأوـركـأصغر،ـأوـغرـذلكـماـيتفّوهـبهـأدعياءـاّتباعـالسلف.
إشارة إى أدلة امانعن للتوسل وردها:

ـالكوثريـيـ»رسالته«: ـاإمام قال
يـحديثـالشفاعةـعندـالبخاري»استغاثواـبآدمـثمـبموسىـثمـبمحمدـملسو هيلع هللا ىلص«،ـ

ـالتوسل.ـ ـااستغاثةـيـصَدد ـاستعال وهذاـيدلـعىـجواز

ـإسنادـصحيح«. ـاحديث:ـ»وهذا ـأورد ـابنـكثرـما )))ـقال

»البدايةـوالنهاية«،ـإسمـاعيلـبنـعمرـبنـكثرـالقريـأبوـالفداء)774هـ(ـمكتبةـامعارفـــ ـ
بروت،ـ)7:ـ92). 

ـالبخاريـيـ ـالوجه ـبرقمـ]32002[،وأخرجهـمنـهذا ـ)6:ـ356( ـابنـأيـشيبهـيـ»امصنف« رواه ـ
»التاريخ«ـوابنـأيـخيثمةـكاـيـ»اإصابة«ـابنـحجرـ)3:ـ484).

وقالـاحافظـيـ»الفتح«ـ)2:ـ495(:ـ»وقدـروىـسيفـيـالفتوحـأنـالذيـرأىـامنامـامذكورـهوـ ـ
ـاهـ. ـالصحابة«. بالـبنـاحارثـامزيـأحد

ـاأزهريةـ ـامكتبة ـالدمشقيـ)829هـ(، ـاحصني ـبكر ـأي ـالدين ـتقي )2)ـ»دفعـشبهـمنـشبهـوتـمرد«،

ـمر،ـص93. للراثــ
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وأماـحديثـ»اـيستغاثـي«،ـفهوـضعيف،ـوممولـثانـيًاـعىـماـاـيقدرـعليهـ

امخلوق.
وأماـحديثـ»وإذاـاستعنتـفاستعنـباه«ـفمعنىـذلك:ـعندـاستعانـتكـبأيـ
ـيـطرِقهاـكّلهاـــمًاـعىـاحقيقة،ـفامسلمـاـينسىـ مستعانـفاستعنـباهـــعىـلِْنٍ

ـيستعنـبسببـمنـاأسباب. ـاأسبابـعندما مسِبَب
ـاستسقىـبالعباسـريـاهـعنهـمـينسـأنـيقولـ وهاهوـعمرـريـاهـعنهـحينا

ـاأدبـاإسامي.ـ ـااستسقاء:ـ»اللهمـفاسقنا«،ـوهذاـهو آَن
ـآياتـكقولهـ ـولعارضتهـعدة ـامجاز، ـلتكلفنا ـامعنى، ـنحملـاحديثـعىـهذا ولوـم
تعاى:ـ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ـ]الصافات:ـ96[،ـوقوله:ـ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾ـ]النساء:ـ
78[،ـوقـوله:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]اأنفال:ـ7)[،ـمـعـقولـهمـتعاى:ـ

﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ـتعاى:ـ﴿ڻ ڻ ۀ  ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ـ]النساء:ـ93[ـوقـوله
ۀ ہ ہ﴾ـ]البقرة:ـ)25[،ـوماـُيَظُنـأنـأحدًاـينكرـاأسبابـالعاديةـبعدـ

قولهـتعاى:ـ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴾ـ]اأنفال:ـ60[. 
وإنـبالغـواحدـيـمغالطتهـواّدعىـأنـامتوسلـمطلقًاـمرٌكـباهـتعاى،ـواحتجـ
باآيةـ﴿ ک ک گ گ گ گ ڳ﴾ـ]الزمر:ـ3[،ـفهوـمعـخطئـهـيـااستدال،ـ
قدـأبانـعنـجهله؛ـفإنـاآيةـالكريمةـتدُلـوتنُصـعىـأنـالكفارـيـاجاهليةـقدـعبدواـ
ـإنـكلـمنـدعاـمنـفانـ ـيقال: ـإاـأهمـعبدوهم،ـولكنـا ـيدعوهم َمنـيدعوهم،ـفلم
ـإليهـ ـللمتوسل ـبلـهوـعابد ـله، ـفهوـعابد ـيعبده،ـوكذلكـليسـمنـيتوسلـبأحد ـفإنه أمرًا؛
اـبه،ـفهمـاعتقدواـأهمـآهةـمعـاهـتعاى،ـولواـذلكـماـعبدوهم،ـفأينـهذاـاحالـمنـ
حالـمنـيتوسلـإىـاهـتعاىـبالنبيـأوـببعضـالصاحن؟ـأي:ـمنـيقولـمنـامتوسلن:ـ
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ـفسبحانـاهـ ـللمتوسلـله؟؟ ـأم ـللمتوسلـبه، ـيعبدـمنـيتوسلـبه،ـوهلـالتوُسلـعبادة إنه
كيفـحكمون!!ـولكنـاـشكـأنـكلـمنـعبدـأمرًا،ـفإنهـمشـركـمعـاهـتعاىـغَره،ـ

ـبه. ـللمتوسل ـليسـعبادة فالتوسل
ـالعبادةـواهدايةـ وأماـقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ـ]الفاحة:ـ5[،ـففي
بقرينةـالسباقـوالسياق؛ـكاـهوـاجديرـبحالـامناجاة،ـفاـيكونـفيهـتعطيلـاأسبابـ

العاديةـالدنيوية.
ماحظة:ـ

قالـاإمامـالكوثري:ـ»وأماـإذاـكانـبنـالعامةـمنـيطئـيـمراعاةـأدبـالزيارةـ
ـاهـ. ـالعلمـإرشادهمـإىـالصوابـبرفق«. والتوسل،ـفمنـواجبـأهل

واحُق:ـأنـمنـطلبـمنـغرـاهـتعاىـأمرًا،ـفإماـأنـيكونـقادرًاـبإقدارـاهـتعاى:ـ
ـأي:ـإنـمـيكنـقادرًاـ عىـمساعدته،ـأوـا،ـفإنـكانـاأول،ـفاـإشكال،ـوإنـكانـالثايــ

ـفهوـخطأـمنـالطالب،ـوليسـركًاـكاـيصّورهـبعُضـاجهلة))).  عىـذلكــ
تعاىـ اهـ وبمحبةـ عنده،ـ معنـ بكرامةـشخصـ تعاىـ اهـ منـ يطلبـ منـ وأماـ

لشخصـمعن،ـفاـإشكالـيـذلك.
قال الطحاوي: )ونحب أصحاب رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص، وا ُنـفِرط ي حّب أحد 
منهم، وا نتّرأ من أحد منهم، وُنبغض من يبغضهم، وبغر اخر يذكُرهم)2)، 

وبغضهم كفٌر ونفاق وطغيان(
ـبعضـمنـصحبـ ـونحنـنعلمـأّن ـكُلهـوردـيـاأحاديث،ـوعىـسبيلـالعموم، هذا

ـاه،ـص22. ـالكوثريـرمه ـاإمام ـالتوسل«، ـالتقولـيـمسألة )))ـ»مق

ـإاـبخر،ـوحبهمـدينـوإيانـوإحسان«. ـيوجدـفقرةـزائدةـيـبعضـالنسخ،ـوهي:ـ»واـنذكرهم (2(
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رسولـاهـعليهـالصاةـوالسامـقدـارتّدـوانـقلبـعىـعقبيه،ـولكنهـبعدـفعلتهـهذهـمـ
يُعدـصحابيًا،ـوليسـلهـحكمـالصحابة،ـوكانـمنـمعـرسولـاهـعليهـالسامـوأظهرـ
اإيانـوأبطنـالكفر،ـوهؤاءـالذينـأشارـرسولـاهـإليهمـبأهمـامنافقون،ـولكنـهذاـ
ـفاـنسلبـهذاـ ـامذكورـيـحقـالصحابةـرضوانـاهـعليهم، كلهـاـيقدحـيـاحكمـالكّي
احكمـعنـأحدـمنهمـإاـمنـقامـعليهـدليٌلـخاص،ـوهذاـالدليلـليسـباجتهادـمتهدـ

وإناـبنصـعنـالرسولـملسو هيلع هللا ىلص،ـأوـباستدالـمنـكامه.
مفهوم الصحاي: 

سنذكرـالتعريفاتـالتيـوردتـعنـالعلمـاءـيـتعريفـالصحاي،ـلكيـيزدادـ
ـاخصائصـله. ـبالصحايـيـأذهاننا،ـقبلـاحكمـعليهـونسبة ـامقصود وضوحـتصور

التعريف اأول: 
وهو امعروف عند امحدثن: أنه كل مسلم رأى رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص.

ـالبخاريـوغره))).  كذاـقالـابنـالصاحـونقلهـعن
واعُرضـعىـهذاـالتعريف،ـبأنهـيرجـمنهـاأعمىـمعـأنـابنـأمـمكتومـمتفقـ
عىـصحبته،ـويدخلـفيهـمنـرآهـكافرًا،ـثمـأسلمـبعدـموته،ـكرسولـقير،ـوهوـليسـ
صحابيًا،ـويدخلـفيهـمنـرآهـبعدـموتهـوقبلـدفنه،ـوقدـحصلـذلكـأيـُذؤيبـخويلدـ
ـارتَد. ـالنبيـثم ـاهذي،ـولكنهـليسـصحابيًا،ـوكذاـيردـعليهـمنـأسلمـيـعهد ابنـخالد

هذاـإنـكانـامقصودـبالرائيـالصحاي،ـوإاـفإنـكانـالرائيـهوـالرسولـعليهـ
كلهاـ أمتهـ إنـ يقال:ـ فاـ ذلكـ ومعـ اإراء،ـ ليلةـ يـ كَلهاـ أّمتهـ رأىـ قدـ فإنهـ السام،ـ

صحابته،ـكاـاـيفى.ـ

ـابنـالصاح«ـص293. )))ـ»مقدمة



ــ 1269 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
التعريف الثاي: 

ولِـاـمىـعرفـالعلاءـالصحايـبأنه: َمْن لقي النبي ملسو هيلع هللا ىلص مسلمـًا ومات عى 
إسامه))).

أّماـمنـارتدـبعده،ـثمـأسلم،ـوماتـمسلًا؛ـفقالـالعراقي:ـيـدخولهـفيهمـنظر؛ـ
فقدـنَصـالشافعيـوأبوـحنيفةـعىـأنـالرّدةـمبطةـللعمل)2).ـقال:ـوالظاهرـأهاـمبطةـ

ـبنـميرة،ـواأشعثـبنـقيس.ـ ـالسابقة؛ـكقرة للصحبة
أَماـَمنـرجعـإىـاإسامـيـحياتهـكعبدـاهـبنـأيـرح،ـفاـمانعـمنـدخولهـيـ

الصحبة.
ـالصحبةـ ـاسم ـببقاء ـالعسقايـيـهذاـوالذيـقبله ـابنـحجر وجزمـشيخـاإسام

له)3).
وهلـيشتـرطـُلقُيـهـيـحالـالنبوةـأوـأعمـمنـذلكـحتىـيدخلـمنـرآهـقبلهاـ
وماتـعىـاحنيفيةـكزيدـبنـعمروـبنـنفيل،ـوقدـعَدهـابنـمندهـيـالصحابة؟ـوكذاـلوـ
رآهـقبلهاـثمـأدركـالبعثةـوأسَلمـومـيره،ـقالـالعراقي:ـومـأَرـَمْنـتعَرَضـلذلك.ـقال:ـ
ويدُلـعىـاعتبارـالرؤيةـبعدـالنبوةـذكـُرهمـيـالصحابةـولَدهـإبراهيمـدونـمنـماتـ

قبَلهاـكالقاسم.ـ
ـالتميـيز؟ـحتىـاـيدخلـمنـرآهـوهوـاـيعقل،ـواأطفالـ ـالرائي وهلـيشرطـي

ـالتمييزـأوـاـيشرط،ـمـيذكروهـأيضًا. الذينـحنّـكهمـومـيروهـبعد

)))ـ»إسبالـالمطرـعلىـقصبـالسكر«ـص8)3،ـو»التقييدـواإيضاح«ـص292.

ـ»التقييدـواإيضاح«ـص292ـبتصرف. (2(

)3)ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ668(.



1270 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر
وقالـابنـحجرـيـ»النكت«))):ـظاهرـكامـاأئمةـابنـمعنـوأيـزرعةـوأيـ
حاتمـوأيـداودـوغرهمـاشراُطه،ـفإَهمـمـيثبتواـالصحبةـأطفاٍلـحنَـَكُهْمـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـ
أوـمسحـوجوههم،ـأوـتفلـيـأفواههم؛ـكمحمدـبنـحاطب،ـوعبدـالرمنـبنـعثانـ

ـاهـبنـمعمر،ـونحوهم. التيمي،ـوعبيد
قال:ـواـيشرطـالبلوغـعىـالصحيح،ـوإاـخرجـمنـُأمَِعـعىـَعِدِهـيـالصحابة؛ـ

ـالزبرـونحوهم. كاحسن،ـواحسن،ـوابن
واشرطـابنـحبان)2):ـأنـيكونـرآهـيـسنـمنـحفظـعنه،ـفإنـكانـصغرًاـمـ
ـبنـ ـالتابعن،ـوإنـرأىـعمرو ـأتباع ـبرؤيته،ـكخلفـبنـخليفةـعدهـمن ـفاـعرة حفظـعنه

حريثـلكونهـكانـصغرًا.ـ
ـابنـحبانـلهـوجٌه،ـكاـاشرطـيـالصحايـرؤيتهـوهوـ ـاختاره قالـالعراقي)3):ـوما
ميز،ـقال)4):ـوقدـأشارـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـإىـالصحابةـوالتابعنـبقوله:ـ»طوبىـمنـرآيـوآمنـ

ي،ـوطوبىـمنـرأىـمنـرآي...«ـاحديث،ـفاكتفىـفيهاـمجّردـالرؤية.
التعريف الثالث: 

ـأَن الصحاي من طالت  وعنـبعضـأصحابـاأصولـوبعضـأصحابـاحديث:
جالسُته له عى طريق التبع له، واأخذ عنه، بخاف من وفد عليه وانرف با مصاحبة 

وا متابعة)5).
قالوا:ـوذلكـمعنىـالصحايـلغة.ـ

)))ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ668(.ـومـأجدهـيـالنكت.

ـبعدها. )2)ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ700(ـوما

)3)ـ»التقييدـواإيضاح«ـص9)3.

)4)ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ700(.

ـبتصرف. ـابنـالصاح«ـص293 )5)ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ669(،ـو»مقدمة



ــ 1271 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
وُرّدـبإماعـأهلـاللغةـعىـأنهـمشتـٌقـمنـالصحبة،ـاـمنـقدرـمنهاـخصوص،ـ
وذلكـيطلقـعىـكلـمنـصحبـغرهـقليًاـكانـأوـكثرًا؛ـيقال:ـصحبُتـفانًاـحواً،ـ

وشهرًا،ـويومًا،ـوساعًة.ـ
وعنـبعضـأهلـاحديث:ـموافقُةـماـذكرـعنـأهلـاأصولـلِـاـرواهـابنـسعدـ
بسندـجيدـيـ»الطبقات«ـعنـعيـبنـممد:ـعنـشعبة:ـعنـموسىـقال:ـأتيُتـأنسـبنـ
مالكـفقلتـله:ـأنتـآخُرـمنـبقيـمنـأصحابـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص.ـقال:ـقدـبقيـقوٌمـمنـ

اأعراب،ـفأماـمنـأصحابهـفأناـآخرـمنـبقي))).
قلت:ـوقوهم:ـإنـهذاـامعنىـمأخوذـمنـأصلـاشتقاقـاللغة،ـغرـدقيق،ـبلـهوـ

ـاعتبار.ـ ـالعريـله ـالعرف،ـوحينذاكـفقدـيكونـلهـوجٌهـقوي؛ـأنـامعنى مأخوٌذـمن
التعريف الرابع: 

عنـسعيدـبنـامسِيبـأنهـكانـاـَيُعُدـصحابيًاـإاـمن أقام مع رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص سنة 
أو سنتن، أو غزا معه غزوة أو غزوتن)2).

ووجهه:ـأنـلصحبتهـملسو هيلع هللا ىلصـرفًاـعظيًا،ـفاـُتنالـإاـبأنـيظهرـفيهـاخلقـامطبوعـ
ـامشتملةـ ـوالسنة ـالذيـهوـقطعةـمنـالعذاب، ـكالغزوـامشتملـعىـالسفر ـالشخص؛ عليه

ـامزاج. ـالتيـيتلفـها ـاأربعة ـالفصول عى
فإنـصحـهذاـالقولـعنه،ـفهوـضعيف،ـفإنـمقتضاه:ـأنـاـُيَعَدـجريرـبنـعبدـاهـ
ـاشرَطه؛ـكوائلـبنـحجرـصحابيًا،ـواـخافـأّهمـصحابة. البجيـوشبُههـمنـفقدـما

)))ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ670(،ـولمـأقـفـعليهـفيـ»طبقاتـابنـسعد«،ـورواهـابنـعساكرـفيـ

»تاريخـدمشق«ـ)9:ـ379(.
ـابنـسعدـفيـ»الطبقات«ـ ـابنـالصاح«ـص293،ـوأورده ـ)2:ـ670(.ـو»مقدمة ـ»تدريبـالراوي« (2(

)):ـ8)8(.



1272 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر
قالـالعراقي:ـواـيصُحـهذاـعنـابنـامسِيب،ـفـفيـاإسنادـإليهـممدـبنـعمرـ

الواقدي،ـوهوـضعيفـيـاحديث))).
وقال:ـوقدـاعُرضـبأنـجريرًاـأسلمـيـأولـالبعثة؛ـلِـاـروىـالطرايـعنهـقال:ـ
ـقال:ـجئتـأسلمـ ـ»أيـيءـجئتـياـجرير؟«، ـفقال: ـأتيتهـأبايعه، ـالنبُيـملسو هيلع هللا ىلص، ـُبِعَث لـّا
ـامكتوبة،ـ ـإاـاه،ـوأيـرسولـاه،ـوتقيمـالصاة ـفدعايـإىـشهادةـ»أنـاـإله عىـيديك!

ـاحديث.ـ ـامفروضة...« ـالزكاة وتؤي
قال:ـواجواب:ـأنهـغرـصحيح،ـفإنهـمنـروايةـاحصنـبنـعمرـاأمي،ـوهوـ
منكرـاحديث،ـولوـثبتـفاـدليلـفيه؛ـأنهـيلزمـالفوريةـيـجوابـ)لـَمـا(ـبدليلـذكرـ

ـالبعثة. الصاةـوالزكاةـوفرُضهاـمراٍخـعن
والصواُب:ـماـثبتـعنهـأنهـقال:ـماـأسلمُتـإاـبعدـنـزولـامائدة.ـرواهـأبوـداودـ
ـقالـالواقديـ ـتويـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـوكذا ـأسلمـعام ـأنه وغره)2)،ـويـ»تاريخـالبخاريـالكبر«:

وابنـحبانـواخطيبـوغرهم)3).
قلت:ـوالظاهُرـأنـرطـابنـامسيبـإنـصحـعنه،ـفهوـمنـنفسـجنسـاشراطـ
طولـالصحبةـكالذيـَقبَله،ـوعلتهـماـذكرهـمنـأنـالصحبةـرفـعظيم،ـومرتبةـعالية،ـ
الكلـيتـشوفـلـها،ـفينبغيـأنـاـُحكمـهاـإاـعىـمنـُيقَطعـبأنهـاكـتسبها،ـولذلكـ
ـفقال:ـسنةـ ـمعينة، ـفبعُضهمـأطلق،ـوبعضهمـضبطـالطولـبمدة ـالصحبة، اشرطواـطوَل

أوـسنتن.ـ
وكاـقلنا:ـإنـالسابقـلهـوجهـفهذاـأيضًاـلهـوجه،ـولكنـقدـينازعـيـامدةـنفِسها،ـ

)))ـ»التقييدـواإيضاح«ـص297.

ـبابـالمسحـعلىـالخفين،ـ)54)(. )2)ـ»سننـأبيـداود«،ـكتابـالطهارة،

)3)ـ»التاريخـالكبير«ـ)2225(ـ)2:ـ))2(،ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ)67(.



ــ 1273 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
فينبغيـأنـيكونـالضابُطـالعرفـكاـنّبهناـسابقًا،ـولصعوبةـالتحديد،ـَفـُكُلـَمنـُيـَعُدـ

ـبحث. ـتكونـمّل صحابيًا،ـفلهـحالةـخاصة
التعريف اخامس: أنه من طالت صحبته، وروي عنه))).

التعريف السادس:أنه من رآه بالغاً، حكاه الواقدي، وهو شاٌذ كا تقدم)2).
التعريف السابع: أنه من أدرك زمنه ملسو هيلع هللا ىلص وإن م يره)3).

قالهـحيىـبنـعثانـبنـصالحـامري،ـوَعَدـِمنـذلكـعبدـاهـبنـمالكـاجيشايـ
ـالقراُيـيـ ـالقوَل ـباتفاق،ـومنـَحَكىـهذا ـإاـيـخافةـعمر ـامدينة ـإى ـيرحل أباـميم،ـوم

»رحـالتنقيح«)4).
التعريف الثامن: َمن ُحكم بإسامه تبعًا أبَويه، وعليه عمُل ابن عبد الر وابن 

منده)5).
ـالصحبة. ـالعلاءـمفهوم ـالتعريفاتـالواردةـعن فهذهـهيـأشهُر

بيان مسألة عدالة الصحابة: 
حرير مفهوم العدالة: 

سنبنـتعريفاتـالعدالةـوضوابطهاـبحسبـماـوردـعىـألسنةـالعلمـاء؛ـأنـ
ـإىـامحكومـ ـومنـامهمـأنـنتصورـاحكمـقبلـأنـننسبه ـهذه، العدالةـهيـاحكمـيـمسألتنا

عليهـبه.ـ
)))ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ)67(.

ـالسابق. ـالمصدر (2(

ـالسابق. ـالمصدر (3(

ـالتنقيح«ـص360. ــ»شرح (4(

)5)ـ»ااستذكار«ـ)3:ـ7))(،ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ672(.



1274 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر
ـويوضحـ ـفهوـيـغايةـاأمية ـللمنار، ـالنسفيـيـ»رحه« ـاإمام ـقاله ـما سننقلـهنا

ـالعدالة. إىـحٍدـكبرـمفهوم
قالـاإمامـالنسفيـرمهـاهـتعاىـيـ»رحـامنارـيـأصولـالفقه«ـامسمىـبـ»كشفـ

اأرار«:
»اعلمـأنـالعدالةـهيئـةـراسخةـيـالنفسـحملهاـعىـااجتـنابـعاـهوـمظورـ
رديئة،ـوهيـيـاأصل:ـااستقامة.ـيقال:ـطريقـعدل:ـللجادة،ـوفانـعدل:ـإذاـكانـ
مستقيمـالسرة،ـاـيميلـعنـسننـاإنصافـواحق،ـوضّده:ـاجور،ـوهوـاميل،ـيقال:ـ

ـالثنيات.ـ طريقـجائر:ـإذاـكانـمن
وهيـنوعان:ـ

)ــقار:ـوهوـماـثبتـبظاهرـاإسام،ـواعتدالـالعقلـبالبلوغ؛ـأهاـحمانهـ
ـيصدعـ ـآخر ـيعارضهـظاهر ـالظاهر ـإاـأنـهذا عىـااستقامةـويزجرانهـعنـغرهاـظاهرًا
عنـااستقامة،ـوهوـهوىـالنفس،ـفإنهـاأصلـقبلـالعقل،ـوحنـُرزقـالنهىـماـزايلهـ
اهوى،ـفإذاـاجتمعاـفيهـيكونـعداًـمنـوجهـدونـوجه،ـكامعتوهـوالصبيـالعاقل،ـفاـ

يكونـعداًـمطلقًا.ـ
2ــوكامل:ـوهوـماـظهرـبالتجربةـُرجحانـجهةـالدينـوالعقلـعىـطريقـاهوىـ
والشهوة،ـفيكونـمتنعًاـبقوةـدينهـعاـيعتقدهـمرمًاـفيهـمنـالشهوات،ـوهذاـأنهـليسـ
لكالـااستقامةـغاية؛ـأهاـتتفاوتـبتقديرـاهـومشيئته،ـفاعترـيـذلكـماـاـيؤّديـ
ـاجتنابـالكبائر،ـوتركـاإرارـعىـالصغائر،ـ ـالريعةـوهو إىـاحرج،ـوتضييعـحدود
فقيل:ـمنـارتكبـكبرة،ـأوـأرـعىـصغرة،ـسقطتـعدالتهـوصارـمتهًاـبالكذب؛ـ
أنـمنـاـيتحامىـجنَسـالفسوقـاـيتحامىـالكذَبـالذيـهوـنوٌعـمنه،ـفأماـمنـابُتيـ
بيءـمنـالصغائرـباـإراٍرـفعدٌلـكاملـالعدالة،ـوخُرهـُحّجةـيـإقامةـالريعة؛ـأناـ
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لوـشـرطناـالعصمَةـعنـالكلـلتعّطلتـاحقوق؛ـأنـهـتعاىـيـكلـحظةـأمرًاـوهيًاـ

ـببعضـالصغائر.ـ ـفُيبتَلون ـبحِقها ـالقيام يتعذرـعىـالعباد
ـالعدالة؛ـأنـالكامـوقعـيـخِرـَمنـهوـغرـمعصومـعنـالكذب،ـفاـ وإناـرطنا
يثُبتـجهُةـالصدقـيـخرهـإاـبااستدال،ـوذلكـبالعدالة؛ـأنـالكذبـمظورـدينه،ـ

ـالكذبـالذيـيعتقدهـمظورًا. ـانزجارهـعن ـبانزجارهـعنـمظوراتـدينهـعى فيستدل
وكمـاَها؛ـأنـامطَلقـمنـكلـيءـيقعـعىـكمـاله،ـفلهذاـمـجعلـخرـالفاسقـ

ـحجة.ـ ـوهوـمنـاـُيعرفـارتكاُبهـالكبائَرـواـاحراُزهـعنهاــ وامستورــ
ـاعتادـروايةـاحديث؛ـ ـيكنـخرـامستورـحجةـمعـأنه ـلـاـم وقالـالشافعيـرمهـاه:

ـأوى. ـوهوـغرـامعروفـبالعدالةـوالروايةــ أنهـمـُتعرفـعدالته،ـفخرـامجهولــ
وقلنا:ـامجهولـمنـالقرونـالثاثةـعدٌلـبتعديلـالنبيـعليهـالسامـإياه،ـفخرهـ

ـاهـ. يكونـحجةـعىـالرطـالذيـبّيـنّا«))).
ـاهـتعاىـيـ»التلخيص«:ـ ـاإمامـاجوينيـرمه وقال

»ومنـاأوصافـامروطةـيـالرواية:ـالعدالة،ـفاعلمـأنـالفسقـمهاـظهرـذلكـ
ردـالروايةـإماعًا،ـثمـاختلفـالعلاءـبعدـذلكـفذهبـأصحابـأيـحنيفةـرمهـاهـإىـ
ـالروايةـعدل،ـقالواـكذلكـيـ ـنعلمـمنهـفسقًاـفهوـيـحكم أنـمنـثبتـإسامهـظاهرًاـوم
ـيتعلقـ ـالشهادةـعىـاحدودـوما ـاشراطـثبوتـالعدالةـي الشهادةـعىـاأموال،ـوأمعوا

ـالفراغـمنـتفصيلـمذاهبهم.ـ ـبعد ـالكامـعليهم باأبضاع،ـوسنفرد
وماـاختارهـالدماءـمنـالعلاءـالقائلنـبأخبارـاآحادـأناـاـنكتفيـباـاكتفواـبه،ـ

ـالظن.ـ ـالشهادةـوالعلمـهاـأوـغلبة ـنشرطـثبوتـأوصافـالعدالةـي ولكنا

)))ـ»رحـامنارـيـأصولـالفقه«ـ)2:ـ35).
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ـالتيـذكرموها؟ـ ـالعدالة فإنـقيل:ـفا

قيلـقدـأكـثرواـيـذلكـومـحققـأحدـيـذلكـقواًـجامعًاـمانعًا،ـوأكـثرـماـقالهـ
ـبمعصيةـ ـفاـيمزجها ـليسـيـالناسـمنـيمحضـالطاعة ـأنـقال: الشافعيـريـاهـعنه،
ـالكلـواـإىـ واـيـامسلمنـمنـيمحضـامعصيةـفاـيمزجهاـبطاعة،ـواـسبيلـإىـرد
قبولـالكلـوإذاـكانـاأغلبـعىـالرجلـمنـأمرهـالطاعةـوامروءةـقبلتـشهادته،ـوإذاـ

كانـاأغلبـمنـأمرهـامعصيةـوخافـامروءةـردتـشهادتهـوروايته.ـ
قالـأبوـبكرـالصريـفيمنـقارفـكبرة:ـردتـشهادته،ـومنـقارفـصغرةـمـ
ـثبتـكذبـ ـلو ـأيضًا: ـالكبائر،ـوقالـهو ـالصغائرـكمقارفة تردـشهادتهـواـروايته،ـوتتابع
الراويـلردتـشهادتهـإذاـتعمده،ـوإنـكانـاـيعدـالكذبـفيهـمنـالكبائر؛ـأنهـقادحـيـ

ـبالرواية.ـ نفسـامقصود
ـاهـ ـأمر ـاتباع ـالعدالة ـفقال: ـالقايـريـاهـعنهـعبارةـجامعةـيـالعدالة وقدـذكر
ـاهـ ـباتباعـأمر ـالعدالة،ـثمـتثبتـالعدالةـيـيء ـاهـتعاى:ـتضاد عىـاجملة،ـوخالفةـأمر

فيه،ـواـيمنعـمنـحققهـثبوتـامخالفةـيـغره.ـ
فإنـقيل:ـفهذاـذكرـعىـاجملةـفاـعدالةـالراوي.ـ

ـأنـ ـالقولـفيه ـقدمناه،ـولكنـإماع ـما ـمنـكلـوجه ـفيه قلنا:ـاـنشرطـحققـالعدالة
يقالـالعدلـامشتهرـبأداءـالفرائضـوامتثالـاأوامرـوتوقيـامزاجرـواجتنابـماـيمرضـ
ـأّناـ ـفيخرجـلناـمنـمضمونـذلكـعبارةـوحيدةـوهي ـفياـجَلـوقَل القلوبـويورثـالتهم
نشرطـأنـاـيقدمـالراويـعىـماـإذاـأقدمـعليهـأورثـذلكـهمًةـظاهرةـيـروايته،ـواـ

فرقـبنـأنـيكونـمنـالصغائرـأوـمنـالكبائر.ـ
وأماـالكبائرـفاـشكـأنـاإقدامـعليهاـيورثـالتهمـوالصغائرـعىـاانقسام،ـ
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أوـ أوـماـأشبههاـ باذنجانةـ الرجلـيسـرقـ إذاـرأيتـ فإنكـ فربـصغرةـتورثـذلك،ـ
ـبمجاريـالعاداتـ ـيكونـكبرةـورباـكنا ـأن يطففـامكيالـواميزانـيـحبةـفهذاـاـيقطع
نعلمـأنـمنـأقدمـعىـمثلـذلكـفيؤديـبقلةـنزاهتهـورقةـأمانتهـفاضبطـذلكـوايأسـ
منـضبطـأوصافـمصورةـيقالـأهاـالعدالةـامروطةـوإناـعظمـااجتهادـيـالتعديلـ

ـالضبطـواحر«))).  واجرحـخروجـصفاهاـعن
ثمـقالـرمهـاهـتعاى:ـ

»اعلمـأنـماـصارـإليهـاجمهورـمنـأصحابناـأنـالرواةـمنـأصحابـرسولـاهـ
ملسو هيلع هللا ىلصـمنـامهاجرينـواأنصارـمعدلونـبنصـالكتاب،ـوهمـمقرونـعىـالعدالةـإىـأنـ

يتحققـقطعًاـماـيقدحـيـواحدـمنهم.ـ
ـاشتاهاـعىـتعديلهم؟ـ ـتعنون فإنـقيل:ـفأيـآية

قلنا:ـهيـأكثرـمنـواحدةـفمنها،ـقولهـتعاىـيـخاطبةـالصحابة:ـ﴿ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ﴾ـ]آلـعمران:ـ0))[،ـومنهاـقولهـتعاىـيـخاطبتهم:ـ﴿ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]البقرة:ـ43)[،ـومنهـقوهمـيـأهلـبيعةـالرضوان:ـ
﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾ـ]الفتح:ـ8)[،ـومنهاـاآياتـ

امشتملةـعىـحسنـالثناءـعىـامهاجرينـواأنصار،ـمنهـقولهـتعاى:ـ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]التوبة:ـ00)[،ـإىـغرـذلكـماـيطولـتتبعهـمنـالكتابـ
والسنة،ـثمـاـتظنّّنـأنهـمندرجـحتـهذهـاجملةـكُلـمنـلقيـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـوإناـذلكـ

ـاهـ. ـامسَمون«)2). ـامعرفون ـامهجـوهم ـامتثلواـأمرهـوبذلواـعليه ـالذين ي

)))ـ»التلخيص«ـ)2:ـ)35).

)2)ـ»التلخيص«ـ)2:ـ373).
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حرير اأقوال وامذاهب ي مسألة عدالة الصحابة: 

اأكثرـمنـالعلاءـعىـأنـالصحابةـكلهمـُعُدوٌلـباـاستـثناءـأحدـمنهم،ـوهذاـ
يعنيـأنـامخالفـيـهذهـامسألةـهمـقّلةـمنـالعلاء،ـوقوهمـشاٌذـومردود.ـ

والقلةـالتيـمـُتـَسِلْمـبعدالةـالصحابةـمطلقًاـاختلفواـيـتطبيقـذلكـعىـميعـ
ـبعضهمـعىـأقوال: ـأو الصحابة

)ــذهبـقوٌمـإىـأنـالصحابةـــكغِرهمـمنـالناســـفيهمـالعدلـوغرـالعدل،ـ
ـالعدالةـاـتثبتـهمـبمجردـصحبتهم،ـواـبّدـهمـمنـتعديلـخاص. وبالتاي؛ـفإن

2ــوذهبـآخرونـإىـأنـالصحابةـقبلـظهورـالفتنـبنـعيـومعاويةـريـاهـ
عنهاـعدوٌل،ـأوـإىـأيامـقتلـعثان،ـوأماـبعدـظهورـالفتنـفكلـمنـاشركـفيهاـودخلـ
ـفاـيتمّيزـ ـالفريقن،ـوهوـغرـمعلومـوغرـمعن، ـنقَطعـبفسقـأحد ـفليسـبعدل؛ـأنا فيها

ـالقبول. ـفيتعذر ـالفاسق، العدُلـعن
ـالباقونـ ـفاسقـليسـبعدل،ـوأما ـفهو ـقاتلـعليًا ـأنه ـمنـُعلم 3ــوقالتـامعتزلة:ـكُل

فعدول.
4ــقالـاخطيبـالبغدادي:ـ»وذهبتـطائفةـمنـأهلـالبدعـاىـأنـحالـالصحابةـ
كانتـَمرضّيةـاىـوقتـاحروبـالتيـظهرتـبينهمـوسفكـبعضهمـدماءـبعض،ـفصارـ
ـبأهلـالنزاهةـوجبـالبحثـعنـأمورـ ـاختلطوا أهلـتلكـاحروبـساقطيـالعدالة،ـولـا

الرواةـمنهم«))). 
5ــونقلـالزركيـعنـامازري:ـ»وقالـاماِزِرُي:ـالَعَداَلـُةـلِـَمْنـاْشُتـِهَرـمنهمـ

)))ـ»الكفايةـيـعلمـالرواية«،ـأمدـبنـعيـبنـثابتـأبوـبكرـاخطيبـالبغداديـت:ـ463،ـص46،ـ

ـإبراهيمـمديـامدي. ـأبوـعبداهـالسورقي، ـامنورة،ـت: ـامدينة ــ ـالعلمية امكتبة
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بالُصْحَبِةـُدوَنـمنـَقَلْتـُصْحَبُتُهـأوـكانـلهـُمَـَرُدـالُرْؤَية،ـفقال:ـاـَنْعنيـباْلَعْدِلـُكَلـمنـ
َفـمنـَقِريٍب،ـَلِكْنـإَنَاـُنِريُدـبِِهـالَصَحاَبَةـاَلِذيَنـ َرآُهـاِتَفاًقا،ـأوـَزاَرُهـمَِاًما،ـأوـأَمَـبِِهـواْنَرَ

وُهـواَتَبُعواـالنُوَرـالذيـُأنِزَلـمعه«.ـاهـ.ـ اَزُموُهـوَعَزُروُه،ـوَنَرُ
امْشُهوِريَنـ َكثًِراـمنـ ِرُجـ ُيْ َغِريٌب،ـ َقْوٌلـ »وَهَذاـ فقال:ـ الزركُيـعليهـ ثمـعلقـ
بالُصْحَبِةـوالِرَواَيِةـعنـاْحُْكِمـباْلَعَداَلِة،ـكَواِئِلـبنـُحْجٌرـوَمالِِكـبنـاْحَُوْيِرِث،ـوُعْثَاَنـ
َف،ـوَكَذلَِكـ ـاْنَرَ ْمـِمَْنـَوَفَدـعليهـملسو هيلع هللا ىلص،ـومـُيِقْمـإَاـَأّياًماـَقَاِئَلـُثَم ـاْلَعاِصـوأْمَثاِهِ ابنـأي
ـالَصَواُب،ـكاـهوـَقِضَيُةـ ،ـفاْلَقْوُلـبالَتْعِميِمـهو ـااْثنَْنِ ـاْلَواِحِد،ـأو منـمـُيْعَرْفـإَاـبِرَواَيِة

ـاهـ.ـ ـاْجُْمُهوِر«))). إْطَاِق
حرير اأدلة: 

ــاحتجـاأولونـالقائلونـبأنـالصحابةـكغرهم،ـبأنـالعدالةـليستـهيـاأصلـ
يـالناس،ـواـفرقـبنـالصحابةـوغرهمـيـذلك.ـ

ــواحتجـأصحابـالقولـالثايـبأنـالذينـوقعواـيـالفتنـاـُيعلمـالفاسُقـمنـ
ـفاسقًا،ـوهوـغرـ ـأٌيـمنهم ـفيحتملـأنـيكون ـفالفاسقـغرـمعَن، ـبينهم، غرـالفاسقـمن

ـالسبب.ـ ـاجميعـهذا معروف،ـفتسقطـعدالة
ــواحتجـأصحابـالقولـالثـالثـبأنـاإمامـعليًاـهوـاإمامـاحق،ـوأنـالذينـ
ـالذينـ خرجواـعليهـهمـفرقةـمنـالبغاة،ـفكانـقتاُلـعٍيـهمـقتاَلـحق،ـفاـيفسقـهوـوا
ـبغاة،ـوبخروجهمـعىـاإمامـاحق،ـوقتاهمـ ـكانوا ـعليًا ـمعه،ـيـحنـإنـالذينـقاتلوا قاتلوا

ـفسقطتـعدالُتهم.ـ ـفسقوا له،
)))ـ»البحرـامحيطـيـأصولـالفقه«،ـبدرـالدينـممدـبنـهادرـبنـعبدـاهـالزركيـت:ـ794هـ،ـ

ـــ2000م،ـط)،ـت:ـضبطـنصوصهـ ـبروتـــ)42)هـ ـلبنان: ــ ـالكتبـالعلمية ـدار )3:ـ358(،

ـتامر. وخرجـأحاديثهـوعلقـعليه:ـد.ـممدـممد
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ـبأدلةـمنها:ـ ـالصحابةـكلهمـأمعن، ـبعدالة ـالقائلون ــواحتجـاجمهور

)ــماـوردـمنـاآياتـواأحاديثـالدالةـعىـعدالتهمـوفضلهم،ـومنها:ـ
أـــ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ـ]البقرة:ـ43)[ـأيـعدواً.ـ

ـاستثناءـ ووجهـالدالة:ـأنـاخطابـيـاآيةـموّجهـإىـالصحابةـبأهمـعدوٌلـدون
أحدـمنهم،ـفاآيةـشاملةـجميعـالصحابة،ـوصادقةـعىـمنـبعدهمـإذاـالتزمواـسرهم،ـ
وُأورَدـعىـااحتجاجـهذهـاآيةـبأنـاخطابـفيهاـموّجهـإىـعمومـاأمة،ـبمعنىـأنـ

عمومـاأمةـعدول،ـوليسـفيهاـدالٌةـعىـعدالةـكِلـفرد.ـ
وأجيبـبأنـهذاـخافـامدلولـاللغويـللخطابـبقوله:ـ﴿ڤ﴾،ـولوـكانـ

ـبحث.ـ ـلقال:ـجعلناكمـميعًا،ـوفيه ـاأمة امقصودـميع
بـــقـولهـتعاى:ـ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـ]آلـعمران:ـ0))[،ـووجـهـ

ـالردـكسابقتها. ـففيها،ـووجه الدالة
تعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ  قولهـ ــ جـ
ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ 
ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ـ
]الفتح:ـ29[.ـووجهـالدالةـفيها:ـأنهـوصفـالصحابةـالذينـمعـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـبأهمـ

ـتعديلهم.ـ ـيستلزم أشّداُءـعىـالكفار،ـورماُءـعىـامؤمنن،ـوهذا
دـــوقولهـتعاى:ـ﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ـ]الفتح:ـ8)[.
ـوقولهـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ــ هـ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ـ]التوبة:ـ00)[. 
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ـتعاى:ـ﴿ڭ ۇ * ۆ ۆ * ۈ ٴۇ ۋ﴾ـ]الواقعة:ـ ـــوقوله و

.](2 -(0
زـــوقـولهـتعاى:ـ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾ـ]اأنفال:ـ

.]64
تعاى:ـ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  وقولهـ ــ حـ
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې * ې ې ى ى 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
]احشـر:ـ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب﴾ـ

.]9 -8
ـاهتديتم«. ـاقتديتم ـبأهم ـقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أصحايـكالنجوم، طــ

روىـاخطيبـالبغدادّيـعنـابنـعباسـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»مهاـأوتيتمـ
منـكتابـاه،ـفالعملـبهـاـعذرـأحدكمـيـتركه،ـفإنـمـيكنـيـكتابـاه،ـفسنةـمنيـ
ماضية،ـفانـمـتكنـسنةـمنيـماضية،ـفاـقالـأصحاي؛ـإنـأصحايـبمنزلةـالنجومـيـ

ـاهتديتم،ـواختافـأصحايـلكمـرمة«))). ـبه ـأخذتم الساء،ـفأها

ـالرواية«،ـص48. )))ـ»الكفايةـيـعلم

قالـالسخاوي:ـ»ومنـهذاـالوجهـأخرجهـالطرايـوالديلميـيـمسندهـبلفظهـسواءـوجويرـ ـ
لنرـ احجةـ كتابـ إىـ الزركيـ منقطع،ـوقدـعزاهـ ابنـعباسـ والضحاكـعنـ ضعيفـجدًاـ
ـبنـأيـإياسـيـكتابـ ـالعراقيـآدم ـمنـغرـبيانـلسندهـواـصحابيه،ـوكذاـعزاه امقديـمرفوعًا
العلمـواحكمـبدونـبيانـبلفظـ)اختافـأصحايـرمةـأمتي(ـقالـوهوـمرسلـضعيف«.ـاهــ
ـأبوـاخرـممدـبنـعبدـالرمنـ ]امقاصدـاحسنةـيـبيانـكثرـمنـاأحاديثـامشتهرةـعىـاألسنة،
ـ985)م،ـ ـ405)ـهـــ ـبروتــ ـالكتابـالعريــ ـالسخاويـت:ـ902ـهـ،ـص69،ـدار ابنـممد

ط)،ـت:ـممدـعثانـاخشت[.
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وروىـاخطيبـالبغداديـعنـسعيدـبنـامسيب:ـعنـعمرـبنـاخطابـريـاهـ
تعاى:ـعنهـقالـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»سألتـريـفيمـاـاختلفـفيهـأصحايـمنـبعدي؟ـ
فأوحىـاهـإّي:ـياـممد،ـإنـأصحابكـعنديـبمنزلةـالنجومـيـالساءـبعُضهاـأضوأـمنـ

ـاختافهم،ـفهمـعنديـعىـهدى«))).  بعض،ـفمنـأخذـبيءـماـهمـعليهـمن
ـبالصحابة،ـ ـأنهـملسو هيلع هللا ىلصـحثـاأمةـعىـااقتداء ـاحديثـوأمثاله: ـالدالةـيـهذا ووجه
ونّصـعىـأنـااقتداءـهمـطريٌقـللهداية،ـواـيكونـاأمرـكذلكـماـمـيكونواـعدواً.

وقدـيقال:ـإنـاحديثـاـيصّح،ـففيهـكامـعىـعدمـصحته،ـوجابـبأنهـينضُمـ
ـمنـامشهوراتـيـ ـمعنًى ـفيتأّلفـمنـمموعها ـالتيـيـمعناه، ـالكثرة ـمنـاأخبار إىـغره

ـالضعفـاـيتقوىـبمثله.ـ ـالضعيفـالشديد الدين.ـعىـأنـيـهذاـماـفيه،ـأن
ـاْلقُروِنـ يـــماـرواهـالبخاريـعنـِعْمَراَن،ـريـاهـعنه،ـَقاَلـالنَبِّىـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»َخْرُ
ـَيُفوَن،ـوَيُوُنوَنـواـ ـَينِْذُروَنـوا ـُثَمـَجِيُءـَقْوٌم ـَيُلوَهُْم، ـاَلِذيَن ـُثَم ـَيُلوَهُْم، ـاَلِذيَن ـُثَم َقْرِي،

ـالِسَمُن«. ـفِيهُم ـُيْسَتْشَهُدوَن،ـوَيْظَهُر ُيْؤَتـَمنُوَن،ـوَيْشَهُدوَنـوا
ـأثبتـاخريةـللصحابةـملة،ـفدلـعىـعدالتهم.ـ ـأنه ـالدالة: ووجه

ـالرواية«،ـص48.  )))ـ»الكفايةـيـعلم

قالـتاجـالدينـالسبكي:ـ»وهذاـحديثـقالـفيهـأمدـاـيصحـثمـأنهـمنـقطعـقالـابنـامسيبـ ـ
مـيسمعـمنـعمرـشيئًا«.ـاهـ.ـ]اإهاجـيـرحـامنهاجـعىـمنهاجـالوصولـإىـعلمـاأصولـ
للبيضاويـعيـبنـعبدـالكايـالسبكيـت:ـ756،ـ)2:ـ378(،ـدارـالكتبـالعلميةـــبروتـــ

ـالعلاء[ 404)،ـط)،ـت:ـماعةـمن
ويـالكامل:ـ»قالـالشيخـوهذاـمنكرـامتن«.ـاهـ.ـ]الكاملـيـضعفاءـالرجال،ـعبدـاهـبنـعديـ ـ
ابنـعبدـاهـبنـممدـأبوـأمدـاجرجايـت:ـ365،ـ)3:ـ200(،ـدارـالفكرـــبروتـــ409)ـــ

988)،ـط3،ـت:ـحيىـختارـغزاوي[.
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وقدـيقال:ـإنهـأثبتـاخريةـجملتهم؛ـلكوهمـيـقرنه،ـواـيلزمـمنهـتعديلـكلـ

واحدـمنهم.
قولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»اـتسبواـأصحاي،ـفوالذيـنفيـبيده،ـلوـأنـأحدكمـأنفقـمثلـُأحدـ

ذهبًاـماـأدركـُمَدـأحدهمـواـَنصيَفه«))).
ـفمنـ ـبعدي، ـاهَـيـأصحاي،ـاـتتخذوهمـغرضًا ـ»اهَ ـالصاةـوالسام: قولهـعليه
أحّبهمـفبحّبيـأحّبهم،ـومنـآذاهمـفقدـآذاي،ـومنـآذايـفقدـآذىـاه،ـومنـآذىـاهـ

يوشكـأنـيأخذه«)2). 
وروىـاخطيبـالبغداديـعنـأنسـبنـمالكـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إنـاهـ
ـفجعلهمـأصهاري،ـوجعلهمـأنصاري،ـوإنهـسيجيءـيـآخرـ اختاري،ـواختارـأصحاي،
ـأاـفاـتصلواـمعهم،ـ ـإليهم، ـأاـفاـتنكحوا ـأاـفاـتناكحوهم، ـينتقصوهم، الزمانـقوم

أاـفاـتصلواـعليهم،ـعليهمـحلتـاللعنة«)3).
2ـــثبتـبالتواترـعنـالصحابةـأهمـكانواـمازمنـللجّدـوااجتهادـيـامتثالـ
اأوامرـوالنواهي،ـوبذهمـأمواَهمـوأنُفَسهمـيـسبيلـاه،ـونرـالدين،ـولوـمـيكونواـ

عدواًـَلـاـأقدمواـعىـذلك.ـ

ـكتابـأصحابـالنبيـ ـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـأيـسعيدـاخدريـريـاهـعنه، ـأخرجه (((

ـ»لوـكنتـمتخذًاـخلياً«،ـ)3673(.ـومسلمـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـ ـبابـقولـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص: ملسو هيلع هللا ىلص،
ـبابـحريمـسبـالصحابةـ ـكتابـفضائلـالصحابةـريـاهـتعاىـعنهم، أيـهريرةـريـاهـعنه،

ريـاهـعنهم،ـ)2540).
ـبابـفيمنـ ـأبوابـامناقب، ـمنـحديثـعبدـاهـبنـمغفلـريـاهـعنه، ـالرمذيـيـ»سننه« ـأخرجه (2(

ـالوجه. ـإاـمنـهذا سبـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـ)3862(.وقال:ـهذاـحديثـغريبـاـنعرفه
ـاخطيبـالبغدادي،ـص48. ـالرواية«، )3)ـ»الكفايةـيـعلم
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ـلـاـوردـيـ ـامعنىـتتسع،ـوكُلهاـمطابقة قالـاخطيبـالبغدادي:ـ»واأخبارـيـهذا
نصـذلكـيقتيـطهارةـالصحابة،ـوالقطعـعىـتعديلهمـونزاهتهم،ـفاـحتاجـأحدـ
منهمـمعـتعديلـاهـتعاىـهم،ـامّطِلعـعىـبواطنهمـإىـتعديلـأحدـمنـاخلقـله،ـفهوـ
عىـهذهـالصفةـإاـأنـيثبتـعىـأحدـارتكاُبـماـاـحتملـإاـقصدـامعصيةـواخروجـ
منـبابـالتأويل،ـفيحكمـبسقوطـالعدالة،ـوقدـبرأهمـاهـمنـذلك،ـورفعـأقدارهمـ

عنه.ـ
عىـأنهـلوـمـَيردـمنـاهـعزـوجلـورسولهـفيهمـيٌءـماـذكرناهـأوجبتـاحاُلـ
التيـكانواـعليهاـمنـاهجرةـواجهادـوالنرة،ـوبذلـالـُمَهجـواأموال،ـوقتلـاآباءـ
واأواد،ـوامناصحةـيـالدين،ـوقوةـاإيانـواليقن،ـالقطَعـعىـعدالتهم،ـوااعتقادـ
ـوأهمـأفضلـمنـميعـامعِدلنـوامزّكنـالذينـجيئونـمنـبعدهمـأبدـاآبدين؛ـ لنزاهتهم،

ـالفقهاء«))). ـبقولهـمن ـُيعتّد ـالعلاء،ـومن هذاـمذهبـكافة
السبب ي القول بعدالتهم: 

قالـالسيوطي:ـ»قالـإمامـاحرمنـوالسببـيـعدمـالفحصـعنـعدالتهمـأهمـملةـ
ـاسرسلتـ ـثبتـتوقفـيـروايتهمـانحرتـالريعةـعىـعرهـملسو هيلع هللا ىلصـوما ـفلو الريعة

ـاهـ.ـ ـاأعصار«)2). سائر
وقالـالتاجـالسبكيـيـ»رحـابنـاحاجب«:ـ

»والقولـالفصل:ـأناـنقطعـبعدالتهمـمنـغرـالتفاتـإىـهذيانـاهاذين،ـوزيغـ
امبطلن،ـوقدـسلفـاكتفاؤناـيـالعدالةـبتزكيةـالواحدـمنَا،ـفكيفـبمنـزّكاهمـعّاُمـ

ـالرواية«،ـص49-48. )))ـ»الكفايةـيـعلم

)2)ـ»تدريبـالراويـيـشـرحـتقريبـالنواوي«،ـعبدـالرمنـبنـأيـبكرـالسيوطيـت:ـ))9،ـ)2:ـ

ـاللطيف. ـالوهابـعبد ـالرياض،ـت:ـعبد ــ ـالرياضـاحديثة 4)2(،ـمكتبة
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ـمثقالـذرةـيـاأرضـواـيـالساءـيـغرـآية؟ـوأفضُلـ الغيوبـالذيـاـيعزبـعنـعلمه
خلقـاهـالذيـعصمهـاهـعنـاخطأـيـاحركاتـوالسكناتـممدـملسو هيلع هللا ىلصـيـغرـحديث،ـ
ونحنـنسّلمـأمرهمـفيمـاـجرىـبينهمـإىـرهمـجلـوعا،ـونرأـإىـاملكـسبحانهـمنـ
يطعنـفيهم،ـونعتقدـالطاعَنـعىـضالـمهن،ـوخرانـمبن،ـمعـاعتقادناـأنـاإمامـ
احّقـكانـعثانـيـاهـعنه،ـوأنهـُقتلـمظلومًا،ـومىـاهـالصحابةـمنـمبارةـقتله،ـ
فامتوّيـقتَلهـكانـشيطانًاـمريدًا،ـثمـاـُحفظـعنـأحدـمنهمـالرضاـبقتله،ـإناـامحفوظـ

ـإنكاُرـذلك.ـ الثابُتـعنـكٍلـمنهم
مسألةـاأخذـبالثأرـاجتهادية،ـرأىـعيـكرمـاهـوجههـالتأخرـمصلحًةـورأتـ
عائشةـريـاهـعنهاـالبداَرـمصلحة،ـوكٌلـجرىـعىـوفقـاجتهاده،ـوهوـمأجوٌرـإنـ

شاءـاه.ـ
ثمـكانـاإمامـاحُقـبعدـذيـالنورينـعثمـانـريـاهـعنهـعٌيـكرمـاهـوجهه،ـ

وكانـمعاويُةـريـاهـعنهـمتأّواًـهوـوماعة.ـ
وفيهمـمنـقعدـعنـالفريقن،ـوأحجمـعنـالطائفتن؛ـلـاـأشكلـاأمر،ـوكٌلـعملـ
ـالذينـ ـالدين،ـوملته ـنَقلةـهذا ـاجتهاده،ـوالكلـعدول،ـريـاهـعنهم،ـوهم ـإليه ـأداه با
بأسيافهمـظهر،ـوبألسنتهمـانتر،ـولوـتلوناـاآسىـوقصصناـاأحاديثـيـتفضيلهمـ

لطالـاخطاب.ـ
هذهـكلمـاٌتـمنـاعتقدـخافهاـكانـعىـزللـوبدعة،ـفلُيضمرـذوـالدينـهذهـ
ـفاـنلّوثـهاـ ـأيدَينا، ـاهـمنها ـفتلكـدماٌءـطّهر ـليكَفـعاـجرىـبينهم، ـثم الكلاتـعقدًا،

ـاهـ. ألسنتنا«))).
وأجابـاجمهورـعنـُشبهـالقادحنـيـعدالةـمنـدخلـيـالفتنـبفسقه،ـبأنـماـ

)))ـ»رحـابنـاحاجب«ـ)2:ـ400- )40).
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ـفاـ ـارتكبه،ـوحينئٍذ حدثـممولـعىـااجتهاد،ـأي:ـاجتهدـكلـفريقـفأداهـاجتهادهـإىـما
إشكالـسواءـقلنا:ـإنـكلـمتهدـمصيبـأوـامصيبـواحد،ـلوجوبـالعملـبااجتهادـ
اتفاقًا،ـواـتفسيقـبواجب.ـوقدـيقالـبأنـالذينـخرجواـعىـعيـبغاة،ـوالبغاةـليسواـ

ـأصاً.ـ فساقًا
قلُت:ـعددـالصحابةـيربوـعىـامئةـألف،ـوالرواةـاـيبلغونـعرهم،ـفينـتقلـ

الكامـيـعدالةـهؤاءـأهمـامقصودون.ـ
الناسـيـعدالتهمـلوجدناـ ولوـنظرناـيـهؤاءـالرواةـكمـعددـالذينـاختلفـ
عددهمـقلياًـبالقياسـإىـعددـالرواة؟ـثمـإذاـنظرناـيـعددـاأحاديثـالتيـرواهاـرواةـ

ـاأحاديثـاإماي.ـ ـبعدد ـلوجدناهاـقليلةـجدًاـقياسًا ـامختلفـيـعدالتهم، الصحابة
ثمـبالنظرـيـمعنىـهذهـاأحاديثـسنجدـأنـمنـهذهـاأحاديثـماـلهـشواهُدـ
منـطرقـصحابةـآخرينـغرـختلفـيـعدالتهم،ـوبذلكـيسلمـكثرـماـُنقلـإليناـمنـ

اأحاديثـمنـالطعنـوالتشكيكـفيه.ـ
ـاحاكمـ ـرواه ـالصدقـاـالكذبـما ـالقولـبأنـاأصلـيـالصحابةـخاصة ـيؤيد وما
يـ»امستدركـعىـالصحيحن«:ـعنـعامرـبنـسعدـبنـأيـوقاص:ـعنـأبيهـقال:ـوقفـ
ـإيـرأيتـرسولـاهـ ـفقال:ـرحمـاهـرجاًـسمعـمقالتيـفوعاها، عمرـبنـاخطابـباجابية
ـالذينـ ـثم ـالذينـيلوهم، ـ»احفظويـيـأصحايـثم ـثمـقال: ملسو هيلع هللا ىلصـوقفـفيناـكمقاميـفيكم،
يلوهم«ـثاثًاـ»ثمـيكثرـاهرج،ـويظهرـالكذب،ـويشهدـالرجلـواـيستشهد،ـوحلفـ
ـفإنـالشيطانـمعـالواحد،ـ ـباجاعة، ـفعليه ـاجنة، ـمنـأحبـمنكمـبحبوحة واـيستحلف،
وهوـمنـااثننـأبعد،ـأاـاـيلوّنـرجلـبامرأةـفإنـالشيطانـثالثها،ـمنـرتهـحسنتهـ

ـفهوـمؤمن))). وساءتهـسيئته

)))ـكتابـالعلم،ـ)390).
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بنـاخطابـ قال:ـخطبنـاـعمرـ ابنـماجه:ـعنـجابرـبنـسمرةـ ويـروايةـعندـ
ـفقال:ـ»احفظويـيـأصحاي،ـ ـفيناـمثلـمقاميـفيكم ـإنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقام ـفقال: باجابية
ثمـالذينـيلوهم،ـثمـالذينـيلوهم،ـثمـيفشوـالكذبـحتىـيشهدـالرجلـوماـيستشهد،ـ

ـُيستحلف«))). وحلفـوما
ـالصحبةـفضيلةـعالية.ـ ـالصحبة؛ـفإن ـأي:ـراعواـفيهمـحّق ومعنىـ»احفظوي«

ـالرسولـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»احفظويـيـ ـالكذبـيفشوـبعَدهم،ـوقول وملـااستدالـيـأّن
أصحاي«،ـدليلـعىـتعديلهم،ـواهـأعلم،ـواحمدـهـربـالعامن.

وهذاـالذيـمَرـكانـعنـمفهومـالصحايـوعدالتـه،ـوامقصودـمنـالقولـها،ـ
والسببـيـذلك.ـ

حبة الصحابة وااعراف بمكانتهم: 
وأماـلزومـمبتهم،ـفأنـاهـتعاىـريـعليهمـورُضواـعنه،ـوأثـنىـعليهمـيـ

التوراةـواإنجيلـوالفرقانـحيثـقال:ـ﴿ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ژ ڑ﴾ـ]الفتح:ـ29[.
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعـاى:ـ﴿ٱ  وقـالـ
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ﴾ـ]التوبة:ـ00)[.

ـيستشهد،ـ)2363). ـمنـم ـالشهادة ـبابـكراهية )))ـكتابـاأحكام،
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وقالـتعاى:ـ﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾ـ]الفتح:ـ

 .](8
تعاى:ـ﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ  وقـالـ

حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت﴾]احديد:ـ0)[.
ـتعاى:ـ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ـ]احر:ـ8[  وقوله

إىـقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـ]احر:ـ0)[. 
وقـالـتعـاى:ـ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى﴾ـ

]احجرات:ـ3[.
وقالـتعاى:ـ﴿ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ـ]الزمر:ـ8)[. 

وقـالـتعاى:ـ﴿ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ﴾ـ
]البقرة:ـ57)[. 

وقالـتعاى:ـ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾ـ]الفتح:ـ26[. 
تعـاى:ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ـ وقـالـ

]الفتح:ـ4[. 
وقالـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ـ]آلـعمران:ـ74)[. 
وقالـتعاى:ـ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾ـ]اأنفال:ـ64[. 

وقـالـتعـاى:ـ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   * ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ 

ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ﴾ـ]التوبة:ـ88- 89[.
ـبحّبـأصحابه،ـوقدـوردـذلكـيـأحاديثـكثرة،ـ ـالسام ـالرسولـعليه ـأَمَرنا وقد

ويـذلكـآياٌتـنذكرهاـفياـيي.ـ
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روىـاإمامـالبخاري:ـعنـأيـسعيدـاخدريـريـاهـتعاىـعنهـقال:ـقالـالنبيـ
ملسو هيلع هللا ىلص:ـ»اـتسبواـأصحاي،ـفلوـأنـأحدكمـأنفقـمثلـُأحدـذهبًاـماـبلغـُمّدـأحدهمـواـ

َنصيفه«))).
ورواهـالرمذيـوالطرايـيـ»امعجمـالصغر«،ـوأبوـداودـيـ»سنـنه«،ـورواهـ
البيهقيـيـ»سنـنهـالكبـرى«ـعنـأيـهريرة،ـومثـلهـالطرايـيـ»امعجمـاأوسط«،ـ

وغرهم)2).
ورواهـمسلمـيـ»صحيحه«:ـعنـأيـهريرةـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»اـتسبواـ
أصحاي،ـاـتسبواـأصحاي،ـفوالذيـنفيـبيده،ـلوـأنـأحدكمـأنفقـمثلـُأحدـذهبًاـماـ

أدركـمّدـأحدهمـواـنصيفه«)3). 
قالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«ـيـرحـهذاـاحديث:ـ

»وكذاـيـروايةـعاصم:ـعنـأيـصالحـذكُرـسببـهذاـاحديث،ـوهوـماـوقعـيـ
أولهـقال:ـكانـبنـخالدـبنـالوليدـوعبدـالرمنـبنـعوفـيء،ـفسبهـخالٌد...ـفذكرـ

ـبياُنـمنـأخرجه. احديث،ـوسيأي
قوله:ـ»فلوـأنـأحدكم«ـفيهـإشعارـبأنـامرادـبقولهـأواً:ـ»أصحاي«ـأصحابـ
ـ»لوـأنـأحدكمـأنفق«،ـوهذاـكقولهـ خصوصون،ـوإاـفاخطابـكانـللصحابة،ـوقدـقال:

ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»لوـكنتـمتخذًاـخلياً«،ـ)3673). ـبابـقول )))ـكتابـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،

)2)ـأخرجهـالطرايـيـ»الـمعجمـالصغر«ـمنـحديثـأيـسعيـدـريـاهـعنه،ـ)982(،ـ)2:ـ

76)(.ـوأيـداود،ـكتابـالسنة،ـبابـيـالنهيـعنـسبـأصحابـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـ)4660).
ـبابـفيمنـسبـاصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـ))386(.ـوقال:ـهذاـحديثـ ـأبوابـامناقب، والرمذي،
حسنـصحيح.ـوأخرجهـالطرايـيـ»امعجمـاأوسط«ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـ

)687(،ـ)):ـ2)2).

)3)ـكتابـفضائلـالصحابةـريـاهـتعاىـعنهم،ـبابـحريمـسبـالصحابةـريـاهـعنهم،ـ)2540).
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ـ]احديد:ـ0)[،ـومعـذلكـفنهيـ تعاى:ـ﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾ـاآية
بعضـمنـأدرَكـالنبَيـملسو هيلع هللا ىلصـوخاَطبَهـبذلكـعنـسّبـمنـسبقهـيقتيـزجَرـمنـمـيدركـ
النبَيـملسو هيلع هللا ىلصـومـُياطبهـعنـسّبـمنـسبقهـمنـبابـاأوى،ـوغفلـمنـقال:ـإنـاخطابـ
ـمنـ ـامرادـَمنـسُيوَجدـمنـامسلمنـامفروضنـيـالعقلـتنزيًا بذلكـلغرـالصحابةـوإنا

ـبوقوعه.ـ ـللقطع ـاموجود سُيوجدـمنزلة
ـبنـ ـامخاَطبـبذلكـخالد ـبأن ـالتريحـيـنفسـاخر ـالتعقبـعليه:ـوقوع ووجه

ـاهـ. ـاموجودينـإذـذاكـبااتفاق«))). ـالصحابة الوليد،ـوهوـمن
ثمـقال:ـ»تكملة:ـاخُتـلفـيـساّبـالصحاي،ـفقالـعياض:ـذهبـاجمهورـإىـ
ـالشافعيةـذلكـبالشيخنـواحسنن،ـ ـيقتل،ـوخّصـبعُض ـُيعَزر،ـوعنـبعضـامالكية: أنه
ـالشيخن،ـوكذاـ ـالسبكيـيـحّقـمنـكّفر ـالقايـحسنـيـذلكـوجهن،ـوقّواه فحكى
ـلِـاـتضّمنـ ـتواترـاخرـبذلكـعنه ـإذا ــ ـباجنة ـتبشره ـأو منـكّفرـمنـّرحـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـبإيانه

منـتكذيبـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص«)2).ـاهـ.
ـالسيوطيـيـ»الديباج«: قال

ـالفتح.ـ ـبعد ـآِخرًا ـاخطابـفيهـمنـصِحَبه ـالظاهر:ـأن ـالسبكي: »قال
وقوله:ـ»أصحاي«ـامرادـهم:ـمنـأسلمـقبلـالفتح.ـقال:ـوُيرشدـإليهـقوله:ـ»أنفق..«ـ
]احديد:ـ0)[،ـ اآيةـ آخِرهـمعـقوله:ـ﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾ـ إىـ
ـليكونـامخاطبونـغرـاأصحابـاموىـهم.ـ ـبغره؛ ـأو ـلناـمنـتأويلهـهذا، قال:ـواـبد
ـتأويًاـ ـاهـيذكرـيـملسـوعظِه ـالشيخـتاجـالدينـابنـعطاء قال:ـوسمعتـشيخنا
آخرـيقول:ـأنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـلهـجّلياٌتـَيرىـفيهاـمنـبعده،ـفيكونـالكامـمنهـملسو هيلع هللا ىلصـيـتلكـ

ـالباري«ـ)7:ـ36). )))ـ»فتح

ـالسابق. ـامصدر (2(
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اجلياتـخطابًاـمنـبعدهـيـحّقـميعـالصحابةـالذينـقبلـالفتحـوبعده.ـقالـالسبكي:ـ
وهذهـطريقةـصوفية؛ـفإنـصّحـذلك،ـفاحديثـشاملـجميعـالصحابة،ـوإاـفهوـيـ
حقـامتقدمنـقبلـالفتح،ـويدخلـمنـبعدهمـيـحكمهم؛ـفإهمـبالنسبةـإىـمنـبعدهمـ

ـاهـ. ـانتهى«))). ـإليهم. ـبالنسبة كالذينـمنـقبلهم
ـرويـعنـالنبيـللتشكيكـيـميعـالصحابة،ـ وبعضـالناسـقدـحتّجونـببعضـما
فيحتملونـكوهمـقدـخانواـالرسولـعليهـالسام،ـواـيستـثنونـمنهمـإاـأقلـالقليل،ـ
وهوـماـرواهـالبخاري:ـعنـابنـعباسـريـاهـتعاى:ـعنهاـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»إنكمـ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ  قرأـ﴿ـ ثمـ عراًةـغراً«،ـ مشـورونـحفاًةـ
ڃ  چ﴾ـ]اأنبياء:ـ04)[ـ»وأولـمنـُيكسىـيومـالقيامةـإبراهيم،ـوإنـأناسًاـمنـ
أصحايـُيؤخذـهمـذاتـالشمـال،ـفأقول:ـأصحايـأصحاي!ـفيقول:ـإهمـمـيزالواـ

ـالصالح:ـ﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ـالعبد ـقال ـفأقولـكا ـفارقَتهم، مرتدينـعىـأعقاهمـمنذ
ۋ ۅ﴾«ـإىـقوله:ـ﴿ڑ﴾ـ]امائدة:ـ7))[)2).

ويـ»صحيحـمسلم«:ـعنـعبدـاهـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أناـَفَرُطكمـعىـ
ـفُيقال:ـ ـرّبـأصحايـأصحاي! ـيا ـفأقول: ـثمـأُغلبَنـعليهم، ـأقوامًا، احوض،ـوأنازعَن

إنكـاـتدريـماـأحَدثواـبعدك«)3).
وهذاـاحديثـقدـيفهُمـمنهـالبعُضـأنـبعضـالصحابةـقدـغيـرواـوبدلوا،ـومـ
ـأهمـ ـالفهمــ ـإنـصحـهذا ـقطعًا ـنعلمــ ـالسام،ـونحن ـالرسولـعليه ـبه ـأمَرهم ـبا يلتزموا

)))ـ»الديباج«ـ)5:ـ486).

)2)ـكـتابـتفسرـالقرآن،ـبابـ﴿ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى 

]امائدة:ـ7))[،ـ)4625(.ـوبابـ﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ  ى ائ ائ ەئ ەئ﴾ـ
ڃ﴾ـ]اأنبياء:ـ04)[،ـ)4740).

ـبابـإثباتـحوضـنبيناـملسو هيلع هللا ىلصـوصفاته،ـ)2297). )3)ـكتابـالفضائل،
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ليسواـمنـالصحابةـامقّربنـالذينـشهدـهمـالنبيـعيهـالسامـكأيـبكرـوعمر،ـوخافًاـ
لِـاـيقولهـالشيعة،ـبلـواـيكونونـمنـالصحابةـامشهورينـبحسنـالصحبة؛ـأنـالنبيـ
ماـكانـُيقّرهمـوهمـيبطنونـالنفاق،ـكاـيّدعيـالشيعة!ـوماـكانـليمدحهمـويبقىـعىـ

مودهمـطواَلـحياتهـوهمـعىـماـهمـعليه.ـ
ولوـجازـلناـأنـنفهمـهذـالفهم،ـلناقضـماـّرحـبهـالنبُيـمنـالشهادةـهم،ـوالتحذيرـ
ـالسامـوهوـراٍضـعنهم،ـويالفـماـ منـسِبهمـوإيذائهم،ـويالفـماـكانـمنـموتهـعليه

ـالقرآنـمنـالشهادةـهمـبالفضل.ـ وردـي
فمناقضةـهذاـبذاكـيؤّديـإىـخللـعظيم،ـوفسـاٍدـيـأولـالنظر،ـوتناقضـبنـ
اأخبارـاـتسلمـمنـبعدهـالريعُةـإذاـُعِمَم!ـولذلكـفإنهـجبـعليناـأنـنخّصصـمورَدـ

ـالعاَمـعىـعمومه.ـ اخاصـوُنبقَي
ـفيزعمـ ـاللفظـعىـظاهره ـالفهمـالذيـيأخذـهذا ولكنـبعضـالرواياتـخالفـهذا
أنـالصحابةـهمـامقصودون،ـوترُدهـراحًة!ـومنهاـماـرواهـاحاكمـيـ»امستـدركـعىـ
ـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»منـخرجـمنـاجاعةـِقيَدـشٍرـفقدـ ـابنـعمر:ـأنـرسول الصحيحن«:ـعن
خلعـربقَةـاإسامـمنـعنقهـحتىـُيراجعه«،ـقال:ـ»ومنـماتـوليسـعليهـإماُمـماعة،ـ
فإنـموتتهـموتةـجاهلية«،ـوخطبـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـفقال:ـ»ياـأهاـالناس،ـإيـفرطـلكمـ
عىـاحوض،ـوإنـَسَعتهـماـبنـالكوفةـإىـاحجرـاأسود،ـوآنيتهـكعددـالنجوم،ـوإيـ
رأيتـأناسًاـمنـأمتيـلـاـَدَنواـمنيـخرجـعليهمـرجٌلـقالـهمـعني،ـثمـأقبلتـزمرةـ
ـياـ ـلعّيـمنهم ـبكر: ـأبو ـالنَعم«،ـفقال ـإاـكمثل ـُيفلتـمنهم أخرى،ـففعلـهم،ـكذلكـفلم

ـالقهقرى«))).  ـبعدكم،ـويمشون نبيـاه؟ـقال:ـ»ا،ـولكنهمـقوٌمـيرجون

ـ)259(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـالشيخن،ـوقدـحدثـبهـاحجاجـبنـ ـكتابـاإيان، (((

ـالذهبي. ـأيضًاـعنـالليث،ـومـيرجاه.ـووافقه ممد
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فهذاـنٌصـصـريٌحـداٌلـعىـأنـكبارـالصحابةـالكبارـليسواـمقصودين،ـبلـإنـ

امقصودـهمـغرـالصحابة.ـواهـأعلم.
وماـحتجـبهـالعلاءـعىـمبتهمـقوُلـالرسولـعليهـالسامـفياـرواهـالرمذيـيـ
»سننه«:ـعنـعبدـاهـبنـمغفلـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»اهَـاهَـيـأصحاي،ـاهَـاهَـيـ
ـبعدي،ـفمنـأحبهمـفبحبيـأحبهم،ـومنـأبغضهمـفببغيـ أصحاي،ـاـتتخذوهمـغرضًا
أبغضهم،ـومنـآذاهمـفقدـآذاي،ـومنـآذايـفقدـآذىـاه،ـومنـآذىـاهـفيـوشكـأنـ

يأخذه«))). 
ـامطلب.ـ ـاحديثـلوـثبتـيكونـفيهـدالٌةـقويةـعى وهذا

ولكنـاحديثـالذيـذكرناهـآنفًاـعنـعمرـبنـاخطابـريـاهـعنه،ـداٌلـأيضًاـ
عىـأفضليتهم؛ـحيثـإهمـالذينـُنـقلـالدينـإليناـبواسطتهم،ـمعـشهادةـالنبيـعليهـ

السامـهمـإمااًـبالعدالةـوالصدق.ـ
وماـيدلـعىـفضلهمـوعلّوـكعبهم،ـماـرواهـالبخاري:ـعنـعمرانـبنـحصنـ
ريـاهـعنهاـقال:ـقالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»خركمـقري،ـثمـالذينـيلوهم،ـثمـالذينـيلوهم«ـ
ـ»إنـبعدكمـ ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص: ـقال ـقرننـأوـثاثة؟ ـقرنه ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـبعد قالـعمران:ـاـأدريـأذكر
ـويظهرـفيهمـ ـوينذرونـواـيفون، ـويشهدونـواـيستشهدون، قومًاـيونونـواـيؤمنون،

الِسَمن«)2).

ـقالـأبوـعيسى:ـهذاـحديثـغريبـ ـبابـفيمنـسبـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـ)3862(. ـأبوابـامناقب، (((

ـالوجه. ـإاـمنـهذا اـنعرفه
ـبابـماـحذرـ ـأشهد،ـ))265(.ـوكتابـالرقاق، ـإذا ـبابـاـيشهدـعىـشهادةـجور )2)ـكتابـامكاتب،

منـزهرةـالدنياـوالتنافسـفيها،ـ)6428(.ـوكتابـاأيانـوالنذور،ـبابـإثمـمنـاـيفيـبالنذر،ـ
.(6695(
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قالـالنوويـيـ»رحـمسلم«:ـ

»قالـالقايـعياض:ـذهبـأبوـعمرـابنـعبدـالبـرـيـهذاـاحديثـوغرهـمنـ
ـالصحابةـمنـهوـ ـيأيـبعد ـيكونـفيمن ـأنهـقد ـإى ـالزمان ـيأيـآخر اأحاديثـيـفضلـمن
ـمعناه:ـ ـ»خركمـقري«ـعىـاخصوص، ـالصحابة،ـوأنـقولهـملسو هيلع هللا ىلص: أفضُلـمنـكانـمنـملة
ـالسابقونـاأولونـمنـامهاجرينـواأنصارـومنـسلكـمسلكهم،ـ ـأي: خرـالناسـقري،
فهـؤاءـأفضلـاأمة،ـوهمـامرادونـباحديث،ـوأماـمنـخلطـيـزمنـهـملسو هيلع هللا ىلصـــوإنـرآهـ
وصحبهـأوـمـيكنـلهـسابقةـواـأثرـيـالدينـــفقدـيكونـيـالقرونـالتيـتأيـبعدـالقرنـ

ـاآثار.ـ اأولـمنـيفضلهمـعىـماـدلتـعليه
قالـالقاي:ـوقدـذهبـإىـهذاـأيضًاـغُرهـمنـامتكلمنـعىـامعاي.ـ

قال:ـوذهبـمعظمـالعلاءـإىـخافـهذا،ـوأنـمنـصحبـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـورآهـمرًةـ
منـعمرهـوحصلتـلهـمزيُةـالصحبةـأفضُلـِمنـكلـَمنـيأيـبعُد؛ـفإنـفضيلةـالصحبةـ
اـيعدهاـعمل،ـقالوا:ـوذلكـفضلـاهـيؤتيهـمنـيشاء،ـواحتجواـبقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»لوـأنفقـ
ـالقاي،ـواهـأعلم«))).  ـأحدهمـواـنصيفه«ـهذاـكام ـبلغـمد أحدكمـمثلـأحدـذهبًاـما

اهـ.
ـالصحابة،ـ ـاحبـلعموم ـالصحابةـسواًءـكانـهذا ـنغايـيـحّب ولكنـاـينبغيـأن

ـننزهمـعنها.ـ ـنرفعهمـفوقـدرجتهم،ـوا ـأن ـينبغي ـلبعضهم،ـفا أو
فالقولـبأنـالصحابةـمعصومونـكُلهمـقوٌلـباطل،ـبلـاـأحدـمنهمـبمعصوم،ـ
فالعصمةـمـتثبتـإاـلأنبياءـعليهمـالصاةـوالسام،ـوكذاـالقولـبتبديعهمـكّلهمـــأوـ

ـباطل.ـ ـأيضًا ـااثناـعرية، ـالشيعة ـيزعمه ـكا غالبهمــ
وماولةـنفيـالغلطـعنـكّلـواحدـمنهمـنوٌعـمنـامغااةـأيضًا،ـوإلصاقـالغلطـ

ـالنوويـعىـصحيحـمسلم«ـ)3:ـ38)). )))ـ»رح
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بكلـواحٍدـمنهمـــخصوصًاـإذاـكانـالغلطـكبرةـأوـكفرًاـكالردةـكمـاـيزعمـالشيعةـ

ـمغااةـوتنُكٌبـعنـالراطـامستقيم.ـ اإماميةــ
فكاـهذينـالطرفنـمذموم،ـفالصحابةـبرـيصيبونـويطئون،ـوماـعليهمـإنـ
أخطأـبعضهمـثمـاستغفرـاهـتعاىـرَبه،ـولكنـالعيبـكَلـالعيبـيـمنـتاهمـفاخذهمـ
هدفًاـله،ـفجعلـينبشـعنهم،ـوعنـفعاهم،ـويضّخمـماـأخطأـفيهـبعُضهمـويعظمهـيـ

أعنـالناس،ـويتناسىـماـقامـبهـجُلهمـيـخدمةـهذاـالدين.ـ
والعجبـمنـهذاـيفعلـذلكـويدعيـأنهـمنـامحّققن،ـومنـالعلاءـالناقدينـ

اأحرارـالذينـاـيقّلدونـغرهمـمنـسبقهم،ـوأهمـاـيافونـيـاهـلومةـائم!
الكام فيا شجر بن الصحابة: 

إنـعلاءـأهلـالسنةـمـُهملواـالبحثـيـالـُمقاَتاِتـوالِشجاِرـالذيـحصلـبنـ
الصحابة،ـوقدـاتفقواـميُعهمـــمهاـكانـرأهمـيـأسبابـذلكـــعىـأنـالسكوتـهوـ
الواجبـاآن،ـوليسـامقصودـبالسكوتـالسكوتـعنـغرـعلم،ـبلـالسكوتـبعدـ
ـالصوابـكانـمعـعٍيـعليهـ ـيتوقفـيـأن ـأن ـأنهـاـيصُحـأحد ـأعني: ـبواقعـاحال، العلم
السامـأوـا،ـبلـعليهـأنـجزمـبأنـاحقـوالصوابـكانـمعـاإمامـعٍي،ـوأنـمنـقاتلهـ
كانـخطئًا،ـولكنـسببـاخطأ...ـهلـيقال:ـإهمـكانواـيريدونـالدنياـاـالدين؟ـأمـإهمـ
كانواـيبغونـمصلحةـالدينـواجتهدواـيـذلكـفأخطؤوا؟ـوهذاـهوـالذيـبنىـمهورـ
أهلـالسنةـقوهمـبأنـِكاـمنـالفريقنـكانـمأجورًا،ـولكنـأحدماـأصابـوهوـاإمامـ

عي،ـواآخرـأخطأـاـعنـقصدـوسوءـنية.ـ
قالـاإمامـالباقايـيـ»اإنصاف«:ـ

»وجبـأنـُيعلمـأنـماـجرىـبنـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـوريـعنهمـمنـامشاجرةـ
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نكّفـعنهـونرّحمـعىـاجميع،ـوُنثنيـعليهم،ـونسألـاهـتعاىـهمـالرضوانـواأمان،ـ

والفوزـواجنان.ـ
ـأجران،ـوأنـالصحابةـريـاهـ ـالسامـأصابـفياـفعل،ـوله ونعتقدـأنـعليًاـعليه
ـاهـ. ـاأجر،ـواـيفسقونـواـيبَدعون«))). عنهمـإناـصدرـمنهمـماـكانـباجتهادـفلهم

ـأنـمنـقاتلـعليًاـريـاهـعنهمـمأجورون؛ـأهمـمتهدون،ـ فالباقايـيرحـهنا
ولكنهـمـيتوقفـيـالقولـبأنـاإمامـعليًاـكانـهوـامصيبـوهوـاُمِحّق،ـوهذاـنصـعليهـ

ـالبابري:ـ ـللطحاوية،ـقال ـالبابريـيـ»رحه« العامة
»واـنخوضـفياـشجرـبينهم،ـونحملـحاهمـعىـااجتهاد،ـواـنذكرهمـإاـ
بخر؛ـأهمـأصولـهذاـالدين،ـفالطعنـفيهمـطعنـيـالدين،ـوحبهمـإيانـوإحسان،ـ

ـاهـ. وبغضهمـكفرـونفاقـوطغيان،ـوهذاـكلهـظاهرـمنـرورياتـالرع«)2).
ـالسنة.ـ ـاموقفـهوـموقفـأغلبـعلاءـأهل وهذا

ـالرأي،ـفقالـيـ»التمهيد«:ـ ـامعتزلةـخافـهذا ـالباقايـعن ونقل
»ومنـأئمةـامعتزلةـمنـيقفـيـعيـوطلحةـوالزبرـوعائشة،ـواـيدريـَمنـامصيبـ
منهمـومنـامخطئ؟ـكعمروـبنـعبيدـوواصلـبنـعطاء،ـومنـمالـإىـقوهم«)3).ـاهـ.

ليتبنـ واأهوالـ امحنـ تلكـ يـ اأمرـ يكنـ فلمـ عليًاـ اإمامـ خالفـ منـ وأماـ
للجميعـبسهولةـوير،ـولوـكانـاأمرـيسرًاـلـَاـُسميتـتلكـاأحداثـبالفتنة!ـولـاـ

ـأنُفسهمـفيها.ـ ـاختلفـالصحابة ـاأمةـحوها،ـوما اختلفـعلاء

ـللباقايـص67. )))ـ»اإنصاف«

ـللبابريـ42). )2)ـ»رحـالطحاوية«

ـللباقايـص552. ـ»التمهيد« (3(
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ـالباقاي:ـ وقال

ـإىـأمرـعظيمـمنـقتلةـعثانـوامطالبنـبدمه،ـ ـالسامـمدفوعًا »وقدـكانـعٌيـعليه
وامنكرينـلقـتله،ـفكانـاـيمكنهـإقامةـالقودـواحّدـعىـقومـقـتلواـرجًاـاـيعرفهمـ
ـبالرءاءـمنـأهلـعسكره،ـمنـحيثـ ـأهمـحتـكنفه،ـوختلطون ـيعلم بأعياهم،ـوإنـكان
اـيمكنهـمييزهمـوالوصولـإىـمعرفةـأعياهم،ـواـأنـُيقيَدـللوي،ـوهمـأهلـحربـلهـ
وغرـمطالبنـبالدمـأحدـبعينه،ـواـمقيمنـبِينًةـعىـذلك،ـواـحصلـهمـإقرارـواـ
اعرافـمنـأحدـبالقتـلـعىـوجٍهـيصُحـمثله،ـويمكنـالعملـبه،ـوكانتـاحاميةـمنـ
ـمثلـمالكـاأشرـالنخعي،ـوابنـُبديلـبنـورقاء،ـوابنـسبأ،ـوممدـبنـأيـبكر،ـ أصحابه
والغافقي،ـوغرهمـــمنـيرىـرأَهمـــيكثرونـالطعنـعىـعثان،ـوامقالةـفيه،ـوالراءةـ

منهـومنـتواه«))).ـاهـ.
وقالـاإمامـأبوـمنصورـالبغداديـيـ»أصولـالدين«:ـ

ـوأمعواـ ـإىـأنـُقتل، »أمعـأهلـالسنةـعىـأنـعثانـكانـإمامًاـعىـرطـااستقامة
عىـأنـقاتليهـقتلوهـظلًا،ـفإنـكانـفيهمـَمنـاستحلـدَمُهـفقدـكفر،ـومنـتعَمَدـقتلهـمنـ

غرـاستحالـكانـفاسقًاـغرـكافر.ـ
والذينـهجمواـعليهـواشركواـيـدمهـمعروفونـُيقطعـبفسقهم،ـمنهمـممدـبنـ
ـبنـرافع،ـ ـاهـوجهه،ـورفاعة ـبنـعبداهـبنـعثانـكانـربيبـعيـكرم أيـبكر،ـوهوـممد
واحجاجـبنـغزنة،ـوعبدالرمنـبنـخصلـاجمحي،ـوكنانةـبنـبرـالنخبي،ـوسندانـ
ـبنـرهم،ـوممدـبنـأيـحذيفة،ـوابنـعيينة،ـوعمروـبنـاحمقـ ـامرادي،ـوبرة ابنـمران

اخزاعي.ـ

ـللباقايـص554. ـ»التمهيد« (((
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ـالذينـقعدواـعنـنرةـعثانـفهمـفريقان:ـ وأما

فريٌقـكانواـمعهـيـالدار،ـفدافعواـعنه،ـكاحسنـبنـعيـبنـأيـطالب،ـوعبدـاهـ
ابنـعمر،ـوامغرةـبنـاأخنس،ـوسعيدـبنـالعاص،ـوسائرـمنـكانـيـالدارـمنـموايـ
عثان،ـإىـأنـأقسمـعليهمـعثانـبركـالقتالـوقالـلغلانه:ـَمنـوضعـساحهـفهوـحٌر،ـ

ـأهلـطاعةـوإحسان.ـ فهؤاء
ـالَقَعدةـعنـنرتهـفريقان: ـالثايـمن والفريق

ـبنـأيـ ـفنهاهمـعثانـعنها،ـكعيـبنـأيـطالب،ـوسعد ـنرةـعثان، ـأرادوا فريق
وقاص،ـوأسامةـبنـزيد،ـوممدـبنـمسلمة،ـوعبدـاهـابنـالسام،ـفهؤاءـمعذورون؛ـ

ـبأمره.ـ أهمـقعدواـعنه
واهـ الفسق،ـ يـ فشاركوهمـ اهامن،ـ أعانواـ السوقةـ منـ قومـ الثاي:ـ والفريقـ

حسيبهم.ـ
ـبنـعبيدـيـعثانـ واختلفتـالقَدريةـيـهؤاء،ـفتوّقـفـواصلـبنـعطاءـوعمرو
وقاتليهـوخاذليه؛ـأنـأحدـالفريقنـعندهمـفاسق،ـكاـأنـأحدـامتاعنَنـفاسق،ـوالفاسقـ

عندهمـاـمؤمنـواـكافر.ـ
ـاجُّبائيـوابنهـ ـأتوّىـعثانـعىـحياله،ـوَقـَتَلتهـعىـحياهم،ـوقال ـاهذيل: ـأبو وقال
بموااةـعثانـوالراءةـمنـقاتليه،ـوزعمـامعروفـمنهمـبامردار:ـأنـعثانـفسق،ـوأنـ
قاتليهـفسقواـأيضًا؛ـأنـفسقـعثانـمـيوجبـقـتله،ـفعىـقولهـيكونـِكاـالفريقنـيـ

النار.ـ
ودليلناـعىـبراءةـعثانـماـُقِذَفـبهـوروُدـالرواياتـالصحيحةـبشهادةـالرسولـ
لهـملسو هيلع هللا ىلصـباجنةـعندـجهيزـالُعرة،ـوماـُرويـمنـأنهـيدخلـاجنةـباـحساب،ـواـيدخلـ
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اجنةـإاـمؤمن،ـوقدـرويـأنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـصعدـجبلـحراءـومعهـأبوـبكرـوعمرـوعثانـ
وعٌيـفقال:ـ»اْسُكْنـحراُء،ـفاـعليكـإاـنبٌي،ـأوـِصِديق،ـأوـشهيد«،ـويـهذاـدليلـعىـ

أنـعثانـقتلـشهيدًا.ـ
ودليلـصحةـإمامتهـإماعـاأمةـبعدـقـتلـعمرـعىـأنـاإمامةـلواحدـمنـأهلـ

ـاهـ. ـإمامته«))). ـاأمةـعى الشورى،ـوكانواـستة،ـفاجتمعـمسة،ـفحصلـإماع
ـمسلم:ـعنـأيـهريرة:ـ ـرواه ـما ـأبوـمنصورـهو ـاإمام ـإليه ـاحديثـالذيـأشار وهذا
ـفمـاـ ـفقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»اسكنـحراء، ـفتحرك، أنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـكانـعىـجبلـحراء
عليكـإاـنبي،ـأوـصديق،ـأوـشهيد«،ـوعليهـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـوأبوـبكرـوعمرـوعثانـوعيـ

وطلحةـوالزبرـوسعدـبنـأيـوقاصـريـاهـعنهم)2).
ـبكرـوعمرـوعثان،ـ ـأبو ـالذيـكانـمعه ـأنسـبنـمالكـإاـأن ـالبخاري:ـعن ورواه

وكانواـعىـجبلـُأحد)3).
ـالسلميـقال:ـماـحرـعثانـ ـالرمن ـابنـحبانـيـ»صحيحه«:ـعنـأيـعبد ورواه
وُأحيطـبدارهـأرفـعىـالناس،ـفقال:ـنشدتكمـباه،ـهلـتعلمونـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ
ـقالوا:ـ ـأوـشهيد«؟ ـأوـصديق، ـفاـعليكـإاـنبي، ـ»اثبتـحراء، ـقال: حنـانتفضـبناـحراء
اللهمـنعم،ـقال:ـنشدتكمـباه،ـهلـتعلمونـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقالـيـغزوةـالعرة:ـ
ـنفقةـمتقبلة؟«،ـوالناسـيومئذـمعِرونـمَهدون،ـفجهزتـثلثـذلكـاجيشـ ـينفق »من

ـالدين«ـص287. )))ـ»أصول

ـبابـمنـفضائلـطلحة،ـوالزبرـريـاهـعنها،ـ)7)24). )2)ـكتابـالفضائل،

)3)ـكتابـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـبابـقولـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»لوـكنتـمتخذًاـخليـاً«،ـ)3675(.ـوكتابـ

أصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـبابـمناقبـعمرـبنـاخطابـأيـحفصـالقريـالعدويـريـاهـعنه،ـ
)3686(.ـوكتابـامناقب،ـبابـمناقبـعثانـبنـعفانـأيـعمروـالقريـريـاهـعنه،ـ)3699).
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ـيكنـُيَربـ ـأنـرومةـم ـباه،ـهلـتعلمون ـنشدتكم ـقال: ـثم ـنعم، ـاللهم ـفقالوا: منـماي؟
منهاـإاـبثمن،ـفابتعُتهاـباي،ـفجعلتهاـللغنيـوالفقرـوابنـالسبيل؟ـفقالوا:ـاللهمـنعم،ـ

يـأشياءـعّددها))).
وهوـمرويـعندـغرهم.ـ

ـالبغدادي:ـ ـأبوـمنصور ـاإمام قال
»أمعـأصحابناـعىـأنـعليًاـريـاهـعنهـكانـمصيبًاـيـقتالـأصحابـاجمل،ـ
ـعىـاخطأ،ـ ـإهمـكانوا ـبالبرة: ـوقالواـيـالذينـقاتلوه ـبِِصّفَن، ويـقتالـأصحابـمعاوية
وقالواـيـعائشةـويـطلحةـوالزبيـر:ـإهمـأخطؤواـومـيفسقوا؛ـأنـعائـشةـقصدتـ
اإصاحـبنـالفريَقن،ـفغلبهاـبنوـضَبـةـوبنوـاأزدـعىـرأها،ـفقاتلواـعليًاـفهمـالذينـ

فسقواـدوها.ـ
وأماـالزبر،ـفإنهـماـكلمهـعٌيـيومـاجملـعرفـأنهـعىـاحق،ـفركـقتالهـوهربـ
ـإىـ ـبواديـسباع،ـفقتلهـوملـرأسه ـبنـُجرموز ـإىـمكة،ـفأدركهـعمرو ـامعركةـراجعًا من

ـبالنار.ـ ه عٍيـفبَرَ
وأماـطلحة،ـفإنهـماـرأىـالقتالـبنـالفريقنـهَمـبالرجوعـإىـمكة،ـفرماهـمروانـ

ـفقتله.ـ ابنـاحكمـبسهم
ـالذينـقاتلواـعليًاـفسقة.ـ ـأتباعهم ـالفسق،ـوالباقونـمن ـبريئونـمن ـالثاثة فهؤاء
ـ»يقتلكـ ـلعار: ـفإهمـَبَغوا،ـوساهمـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ»ُبغاًة«ـيـقوله ـأصحابـمعاوية وأما
بَغواـعلينا.ـوأنهـقالـ البغي؛ـأنـعليًاـقال:ـإخوانـناـ الباغية«،ـومـيكفرواـهذاـ الفئةـ

ـكتابـإخبارهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـمناقبـالصحابةـرجاهمـونسائهمـبذكرـأسائهمـرضوانـاهـعليهمـأمعن،ـ (((

.(69(6(
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أصحابه:ـاـتـتبعواـُمدبرًاـواـُتـَذِففواـعىـجريح،ـفلوـكانواـكفرًةـأباحـذلكـفيهم.

يومـاجملـكفرواـيـ أنـطلحةـوالزبرـوعائشةـوأتباَعهمـ الروافُض:ـ وزعمتـ
قتاهمـعليًا،ـوكذلكـقالواـيـمعاويةـأصحابهـبِصِفن،ـوكذلكـقولـاخوارجـيـأصحابـ

اجملـوأصحابـمعاوية.ـ
وزعمـقوٌم:ـأنـالفريقنـكانواـعىـاخطأ،ـوإناـأصابـالَقَعدُةـعنـالقتالـيـذلكـ
ـاأنصاري،ـوأسامةـ ـبنـمسلمة ـبنـأيـوقاص،ـوعبداهـبنـعمر،ـوممد الزمان؛ـكسعد

ابنـزيد.ـ
وقالـأكثرـالكراميةـبتصويبـالفريَقنـيومـاجمل،ـوقالـآخرونـمنهم:ـإنـعليًاـ
ـأوىـ ـلكان ـأرفقـهم، ـأهلـاجملـوأهلـصفن،ـولوـصاحهمـعىـيء أصابـيـماربة

ـللخوارجـفقدـكانتـفرضًاـعليه.ـ وأفضل،ـفأماـماربته
ـوأصحابهـ وقالـواصلـبنـعطاءـوعمروـبنـعبيدـوالنََظامـوأكثرـالقدرية:ـنتوىـعليًا

ـاهـ. ـانفرادما«))). ـانفرادهم،ـونتوىـطلحةـوالزبرـوأتباعهاـعى عى
ـتفتنـصاحبـ ـذلكـإاـلكوها ـاختلفتـيـتلكـالوقائع،ـوما فنحنـنرىـأنـاآراء

العقلـاختاطها.ـ
ـفيهـعىـكثرـمنـاخلق؛ـاختاطهـخاصةـ ـإدراكـاحّق ـاأمرـوصعوبة ولشّدةـهذا
ـبعدـ ـالكامـفيهــ ـالسكوتـعن ـأّن ـالسنةـعى ـأهل ـاتفقـعلاُء يـتلكـاأوقاتـالعصيبة،

ـهوـالواجب.ـ بيانـماـحّققواـفيهـاحقــ
وامقصودـبالسكوت:ـهوـالسكوُتـعنـالتشنيعـعىـالصحابة،ـوعنـتكريرـأخطاءـ

منـأخطأـمنهم؛ـأنـذلكـُيثرـالنفوسـكاـاـيفىـعىـأحد.ـ

ـللبغداديـص289. ـالدين« )))ـ»أصول
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وبعضـالناسـالعارينـعنـالتحقيقـيظنونـأنـأهلـالسنةـيسكتون؛ـأهمـُيَسُووَنـ
ـمعـأيـطائفةـكان؟ـ ـأوـأهمـيشّكونـويرّددونـيـاحّق ـاهـوجههـومعاوية، بنـعيـكرم

ـالصواب.ـ ـالسذج،ـفاـبَينـَاهـهو ـاأغرار ـالذينـيظنونـذلكـمن وهؤاء
القول ي معاوية ري اه عنه: 

ـاستنكرهاـكثرـمنـامتقدمنـوامتأخرين،ـ ـمعاويُةـريـاهـعنهـفقدـفعلـأمورًا وأما
منهاـمقاتلُةـاإمامـعيـريـاهـعنه،ـوماـترتبـعلهـمنـشّقـماعةـامسلمن،ـوحويُلهـ
اخافةـإىـُملكـعضوض،ـفقدـكانـعىـيده،ـوهوـليسـمنـأعىـالصحابةـمنزلة،ـوهوـ
ـأخطأـ ـأّنـمعاوية ـللناظر ـيبدو ـالرسولـملسو هيلع هللا ىلص،ـوقد ـبنّص ـلعّيـريـاهـعنه امخطئـيـقتاله
ـالتشكيكـيـدينهـكاـ يـذلكـهدفـدنيويـيريده،ـومعـذلكـأقول:ـإنـذلكـاـيستدعي
يزعمـبعضـامتعصبن؛ـأنـكلـامخالفاتـاـتقدحـيـعدالتهـكاـهوـمعلوم،ـوهوـمـ

ينكرـأمرًاـدينيًا،ـومـيغّرـيـأصلـقواعدـاإسام.ـ
وامسألةـتـحتاجـإىـبحثـتفصيي،ـوطريقةـأهلـالسنةـامنُعـمنـالكامـيـهذهـ
امسألة،ـوجزمونـأنـقتالـمعاويةـلإمامـعٍيـــريـاهـعنـميعـالصحابةـــخطأ،ـمعـ

ـامقاتاتـوامخالفات. ـالنظرـيـاأسبابـالتيـأدتـإىـهذه إمكان
ـأحاديث))).  ـثانية ـأنـالبخاريـأخرجـعنـمعاوية ـابنـحجرـيـ»مقدمته« وقدـذكر
ـبنـأيـسفيان،ـ ـيزيد ـأخيه ـبعد ـبنـاخطابـريـاهـعنهـعىـالشام وقدـوَاهـعمُر
وأقّرهـعثانـعليها،ـوبقيـبعدـذلكـخليفةـعرينـسنة،ـحتىـقالـممدـبنـإسحاق:ـكانـ
معاويةـأمرًاـعرينـسنة،ـوخليفةـعرينـسنة.ـوكانـمعاويةـاـيّتهمـيـاحديثـعنـ
ـالكتابةـواحساب،ـ ـ»اللهمـعلمه ـوُرويـعنـالنبيـيـحقـمعاوية: رسولـاهـعليهـالسام،

ـالباري«ـ)):ـ476(. )))ـ»فتح
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ـيومـالفتح،ـووردـأنهـكانـمسلًاـيـصلحـاحديبيةـ وقهـالعذاب«)))،ـوهوـمنـالذينـأسلموا

إاـأنهـأخفىـإسامه.
قالـابنـحجرـيـ»اإصابةـيـمييزـالصحابة«:ـ

ـمعـأمهـإذـعثر،ـفقالت:ـقْم،ـاـرفعكـاه!ـفقالـ ـوهوـغامــ »كانـمعاويةـبِمنىــ
هاـأعراي:ـمـتقولنـلهـهذا؟ـواهـإيـأراهـسيسودـقومه!ـفقالت:ـاـرفعهـاهـإنـمـيُسدـ

إاـقومه.
قالـأبوـنعيم:ـكانـمنـالكتبةـاحسبةـالفصحاءـحليمـًاـوقورًا،ـوعنـخالدـبنـ

معدان:ـكانـطوياًـأبيَضـأجلح،ـوصحبـالنبَيـملسو هيلع هللا ىلصـوكتبـله.
ـيبايعـ ـفلم ـثمـاستمر، ـيزيدـبنـأيـسفيان،ـوأقرهـعثان، ـبعدـأخيه ـالشام وواهـعمر
ـبعدـاحكمن،ـ ـثمـتسَمىـباخافة ـمر، ـثمـأضافـإليها ـبالشام، ـثمـحاربه،ـواستقّل عليًا

ـاجاعة«. ـالناُس،ـفسميـذلكـالعامـ»عام ـاستقّلـلـاـصالحـاحسن،ـواجتمعـعليه ثم
وأخرجـالبغويـمنـطريقـمباركـبنـفضالة:ـعنـأبيه:ـعنـعيـبنـعبدـاه:ـعنـ
عبدـاملكـبنـمروانـقال:ـعاشـابنـهندـــيعني:ـمعاويةـــعرينـسنةـأمرًا،ـوعرينـ

سنةـخليفة.
وجزمـبهـممدـبنـإسحاقـوفيهـجوز؛ـأنهـمـيكملـيـاخافةـعرين،ـإنـكانـ
أوهاـقتلـعي،ـوإنـكانـأوهاـتسليمـاحسنـبنـعي،ـفهيـتسعـعرةـسنةـإاـيسرًا)2). 

اهـ.
ـالنسائي:ـ قالـيـ»هذيبـالكال«ـأثناءـكامهـعىـاحافظ

)))ـأخرجهـالطرايـي »امعجمـالكبر«ـمنـحديثـمسلمةـبنـخلدـريـاهـعنه،ـ)066)(،ـ)9):ــ

.(439
ـالصحابة«ـ)6:ـ52)). )2)ـ»اإصابةـيـمييز
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»وسمعتـقومًاـينكرونـعليهـكتابـ»اخصائص«ـلعيـريـاهـعنه،ـوتْرَكـُهـ
لتـصنيفـفضائـلـأيـبكرـوعمرـوعثمـانـريـاهـعنهم،ـومـيكنـيـذلكـالوقتـ
صنـفهاـفحكيتـلهـماـسمعت،ـفقال:ـدخلناـإىـدمشقـوامنحرُفـعنـعيـهاـكثٌر،ـ
ـأصحابـ ـثمـصنفـبعدـذلكـفضائَل ـأنـهدَهمـاه، ـرجاء فصنفتـكتابـ»اخصائص«؛
:ـأاـخرجـفضائلـمعاوية؟ـ ـوأناـحارــ ـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـوقرأهاـعىـالناس،ـوقيلـلهــ رسول

فقال:ـأيـيءـأخرج؟ـ»اللهمـاـتشبعـبطنه«؟ـوسكتـوسكتـالسائل«))).ـاهـ.
قالـابنـمنظور:ـ»قالـبعضـأهلـالعلم:ـوهذهـأفضلـفضيلةـمعاويةـأنـالنبيـ
ـفاجعلـذلكـ ـأوـسببته ـفمنـلعنـته ـيغضبـالبر، ـأغضبـكا ـبر، ـأنا ـإنا ـاللهم ملسو هيلع هللا ىلصـقال:

لهـزكاًةـورمًة«)2).ـاهـ.
ـيقالـهذهـمنقبةـمعاويةـ ـالنباء:ـ»قلتـلعلـأن ـالذهبيـيـسرـأعام يشرـإىـقول

ـاهـ.ـ ـاللهمـمنـلعنتهـأوـسببتهـفاجعلـذلكـلهـزكاةـورمة«)3). لقولهـملسو هيلع هللا ىلص:
وتبعهـعىـذلكـالصفديـيـ»الوايـبالوفيات«،ـفقدـقال:ـ»هذاـفضيلةـلهـلقولـ

ـاهـ.ـ النبيـملسو هيلع هللا ىلصـاللهمـمنـلعنتهـأوـسببتهـفاجعلـذلكـلهـزكاةـورمة«)4).

)))ـ»هذيبـالكال«ـ)):ـ338).

ـتأويات،ـ ـفكيفـإنـكانـللبعضـفيه ـاجتهادـمنه، ـاهـلوـُملـأسوأـمملـمّرد فعلـالنسائيـرمه ـ
فلُينتَبه!

ـاأفريقيـامريـ)ت:ـ))7هـ(،ـ)):ـ345). ـبنـمنظور ـبنـمكرم )2)ـ»خترـتاريخـدمشق«،ـممد

ـ»سرـأعامـالنباء«،ـممدـبنـأمدـبنـعثانـبنـقايازـالذهبيـأبوـعبدـاهـت:ـ748،ـ)4):ـ30)(،ـ (3(

ـبروتـــ3)4)،ـط9،ـت:ـشعيبـاأرناؤوط،ـممدـنعيمـالعرقسوي.ـوذكرـ ـالرسالةــ مؤسسة
الذهبيـذلكـأيضًاـيـ»تاريخـاإسام«ـ)23:ـ08)).

ـالراثـ ـدارـإحياء ـ»الوايـبالوفيات«ـصاحـالدينـخليلـبنـأيبكـالصفديـت:ـ764،ـ)6:ـ257(، (4(

ـاأرناؤوطـوتركيـمصطفى. ـ2000م،ـت:ـأمد ـ420)هـــ ــبروتــ
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قال الطحاوي: )ونثبت اخافـة بعد رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص أواً أي بكر الصديق 
ري اه عنه؛ تفضيًا له وتقديًا عى ميع اأمة، ثم لعمر بن اخطاب ري 
اه عنه، ثم لعثمـان بن عفان ري اه عنه، ثم لعي بن أي طالب ري اه 

عنه، وهم اخلفاء الراشدون، واأئمة امهدّيون(
إثباتـاإمامةـواخافةـلأربعةـامعروفن،ـهوـمذهبـأهلـالسنةـخافًاـللشيعةـ

ااثنيـعرية،ـفالشيعةـمـيعرفواـإاـباإمامـعيـريـاهـعنه.ـ
وبّيـنـاإمامـأبوـنعيمـاأصبهايـاختافـالناسـيـاخلفاءـيـكتابـ»تـثبيتـ

ـفقال:ـ اإمامة«
»واعلمـأنـالناسـقدـتشتـتتـآراؤهم،ـواختلفتـأهواؤهم،ـوانـشعبواـُشعبًا،ـ
ـمنـابنـأيـقحافة،ـ ـقدـعظمتـمنتهمـيـاإمامة ـمتباينن، ـفِرقًاـختلفن،ـوأحزابًا فصاروا

وثبتتـمبتهمـفيهم.ـ
فمنـقائلـقال:ـأفضُلـالناسـبعدـالرسولـملسو هيلع هللا ىلص،ـوأواهمـباإمامةـبعدهـأبوـبكرـ

الصديقـريـاهـعنه،ـثمـعمرـبنـاخطابـريـاهـعنه.ـ
ومنهمـمنـيقول:ـأبوـبكر،ـثمـعمر،ـثمـعيـريـاهـعنهم.ـ

ومنهمـمنـيقول:ـأبوـبكر،ـثمـعمر،ـثمـعثان،ـووقف.ـ
ومنهمـمنـيقول:ـأبوـبكر،ـثمـعمر،ـثمـعثان،ـثمـعيـريـاهـعنهمـأمعن.ـ

وذلكـقولـأهلـاجاعةـواأثرـمنـرواةـاحديثـومهورـاأمة.ـ
ومنهمـمنـيقول:ـأبوـبكرـوعمر،ـويقفـعندـعثمـانـوعي،ـومنهمـمنـيقول:ـ
أحُقـهمـوأفـضلهمـباإمامةـبعدـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـعُيـبنـأيـطالبـريـاهـعنه،ـوهمـ

اإمامية.ـ
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وكلـمنـهذهـالفرقـمقِلٌدـفياـانتحلـسلفًاـحتّجـبهـويرتضيه،ـويتّرأـمنـيالفهمـ

ـاهـ. ويعاديه«))).
ـامسلمونـمبارةـ ـيبايعه ـوإنـم ـاإمامــ ـاهـوجههـهو ـأنـعليًاـكرم واّدعتـالشيعة
بعدـالنبيـــأنـاإمامةـعندهمـتكوينية،ـفاـتثبتـإاـبإثباتـاهـتعاىـلإمام،ـومعنىـ
»تكوينية«:ـأنـلإمامـمدخليةـيـتدبيـرـالعام،ـوليستـاإمامةـعندهمـمّردـخافـةـ
ـاإسامـوامسلمن،ـواحفاظـعىـ ـامسلمن،ـوحفظـحوزة ـإدارةـشؤون ووايةـلوظيفة

ـالسنة.ـ ـأهل ـالدنيويةـواأخروية،ـكاـهيـعند مصاحهم
ـالنبيـمصورةـيـعيـبنـأيـطالبـكرمـاهـتعاىـ ـبعد ـأنـاإمامة وقدـادعىـالشيعة
ـالصديقـريـاهـعنه،ـقالـ ـبكر ـأبا ـالذينـقدموا وجهه،ـوطعنواـيـامهاجرينـواأنصار

اأصبهايـيـ»تثبيتـاإمامة«:ـ
ـالصِديقـ ـالطاعننـعىـامهاجرينـواأنصارـاجتاعهمـعىـتقدمة »فيقالـلإمامية
ـأوـ ـبال، ـتأُلفـمنهـهم ـأو ـبالسيف، ـاجتاعهمـعليهـعىـإكراٍهـمنهـهم ـأكان ريـاهـعنه:
بعشرة؟ـفإنـااجتاعـاـيلوـمنـهذهـالوجوه،ـوكلـذلكـمستحيلـمنهم؛ـأهمـأهلـ

امدحـوامنقبةـوالدينـوالنصيحة.ـ
ولوـكانـيءـمنـهذهـالوجوهـأوـُأريدـواحدـمنهمـعىـامبايعةـكارهًاـلكانـذلكـ
منقواًـعنهـومنترًا،ـفأماـإذاـاجتمعتـاأمةـعىـأنـاإكراهـوالغلبةـوالتألفـغرـمكنـ
ـلِـاـعلمواـمنهـمنـااستحقاقـوالسابقة،ـوقدموهـ ـاجتاعهم ـثبتـأن ـفقد منهمـوعليهم،

ـاهـ. ـامناقبـوالفضائل«)2). ـبهـمن ـاهـتعاى وبايعوهـلِـاـخصه
فأهلـالسنةـيقولونـبأنـالطريقـاأسايـلتنصيبـاخليفةـهوـاختيارهـمنـقبلـ
ـفيقولون:ـ ـالشيعة ـأوـمنـينوبـعنهمـكأهلـاحلـوالعقد،ـهذاـهوـاأساس،ـوأما الناس،

)))ـ»تثبيتـاإمامة«ـص45.

ـالسابقـص53. ـامصدر (2(
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ـالنبيـ ـالسام،ـوهمـيّدعونـأن ـمنـالنبيـعليه ـالنصـعليه ـإناـهو إنـطريقـتنصيبـاإمام

عليهـالسامـقدـنَصـنصًاـعىـإمامةـوخافةـعيـكرمـاهـوجهه.ـ
وباـأنـأهلـالسنةـيقولونـبااختيار،ـفإنـوظيفةـاإمامـعندهمـظاهرة،ـأي:ـإهاـ
تدورـعىـامصالحـالظاهرة،ـوهيـوظيفٌةـاـُيشرطـفيهاـالعصمة،ـبلـبحسبـالقدرةـ

البرية،ـبعدـحُققـروطـخاصةـلإمامـكأيـوظيفةـأخرى.ـ
وأماـعندـالشيعة،ـفلمـاـكانـالنبيـهوـالذيـيعّنـوينصـعىـاإمام،ـفإنـاإمامـ
ـإاـ ـللنبيـيـميعـخصائصهـوصفاته ـبلـهوـمشارٌك ـالنبوة، ـلوظيفة جبـأنـيكونـُمكمًا
ـأفضلـمنـميعـ ـاهـوجهه ـإنـعليهاـكرم ـالوحي!ـولذلكـيقولون: أنـاإمامـاـينزلـعليه
اأنبياءـإاـنبيناـممدًاـعليهـالسام،ـفإنـمنزلةـعيـنفُسـمنزلةـسيدناـممد،ـوحتّجونـ

عىـذلكـبحججـواهية.ـ
وعلمـاإمامـعندـالشيعةـهوـعلمـإهي،ـبمعنى:ـأنهـميٌطـبالكلياتـواجزئيات،ـ
ولواـاإمامـلسـاختـاأرُضـعندهم!ـأي:ـلزالتـوذابتـواهدمتـأركاها،ـوهذاـ
مرّتبـعىـاعتقادهمـبأنـاإمامةـتكوينيةـأيضًا،ـوليستـإمامةـأمريةـقائمةـعىـمردـ

ـالسنة.ـ الريعةـكاـهيـعندـأهل
وماـطعنـالشيعةـيـخافةـاإمامـأيـبكرـالصديق،ـفإنـناـنطالبهمـباحجةـالتيـ
دلتهمـعىـذلك،ـوقدـبنـاإمامـاأصبهايـطريقًةـسديدةـيـالرّدـعليهمـوبيانـضعفـ

ـنذكرـلكـخاصته:ـ ـنحن استداهم،ـوها
إنـاحتجـالشيعةـللطعنـبإمامةـالصديقـوالقولـبإمامةـعيـريـاهـعنهاـبمـاـ
خَصـاهـتعاى:ـبهـعليًاـمنـالفضائـلـوامدائح،ـفلسنـاـبمنكريهـواـدافعيه،ـفإهمـإنـ
ـمنـخالفيهم،ـوإاـتكونـأخبارهمـاـهمـواـعليهم،ـ ـلزمهمـالقبولـها ـباأخبار احتجوا

ـاأخبارـقبلتـمنهمـفكانتـهمـوعليهم.ـ وإنـقبلوا
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ـالسامـلعي:ـ»منـكنتـمواهـفعيـمواه«. ـالنبيـعيه ـاحتجواـبقول فإن

وهيـماـرواهـمعـمنهمـاإمامـالنسائيـيـ»السننـالكرى«:ـعنـزيدـبنـيثيعـ
قال:ـسمعُتـعيـبنـأيـطالبـيقولـعىـمنرـالكوفة:ـإيـُمنشدـاهـرجًاـــواـأنشدـ
ـمنـسمعـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقولـيومـغديرـخّم:ـ»منـكنتـمواهـ إاـأصحابـممدـملسو هيلع هللا ىلصــ
ـفقامـستةـمنـجانبـامنر،ـوستةـمنـ ـاللهمـوالـمنـوااه،ـوعادـمنـعاداه«؟ فعٌيـمواه،
ـفقلتـأيـ ـقالـريك: ـأهمـسمعواـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقولـذلك. ـفشهدوا اجانبـاآخر،

إسحاق:ـهلـسمعتـالراءـبنـعازبـحدثـهذاـعنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص؟ـقال:ـنعم))).
عليهـ طالبـ أيـ بنـ لعيـ بِينٌةـ فضيلٌةـ وهذهـ نقول،ـ وبهـ منك،ـ مقبوٌلـ هم:ـ قيلـ

ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـمواهـفعٌيـوامؤمنونـمواليه.ـ السام،ـومعناه:ـمنـكان
دليلـذلكـقـولـاهـتبـاركـوتعاى:ـ﴿ک گ گ گ گ﴾ـ
]التوبة:ـ)7[ـوقالـتعاى:ـ﴿ھ ھ ھ ے ے﴾ـ]اأنفال:ـ73[،ـو»الوُي«ـ

ـالعربـواحد،ـوالدليلـعليهـقولهـتعاى:ـ﴿ىئ يئ جب حب خب مب  و»اموى«ـيـكام
ىب يب جت حت خت﴾ـ]ممد:ـ))[،ـأي:ـواـويـهمـوهمـعبيده،ـوهوـمواهمـوإناـ
أرادـاـويـهم،ـوقال:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ـ]التحريم:ـ4[ـوقال:ـ

]البقرة:ـ257[،ـوقـال:ـ﴿ۆئ  ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ـ
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴾ـ]امائدة:ـ56[. 

وإناـكانتـهذهـمنقبةـمنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـلعّيـريـاهـعنه،ـوحّثـعىـمبتهـوترغيبـ
ـامنافقنـعليهـوبغضهمـله.ـ يـوايته؛ـلِـاـظهرـمنـميل

وكذلكـقالـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»اـحبكـإاـمؤمنـواـيبغضكـإاـمنافق«.ـ

ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»منـكنتـوليهـفعيـوليه«ـ)9)84). ـبابـقول )))ـكتابـاخصائص،

ـليسـبقوٍيـيـاحديث. ـأبان ـبن ـالرمن:ـعمران ـأبوـعبد قال ـ
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وحكيـعنـابنـعيينة:ـأنـعليًاـريـاهـعنهـوأسامةـخاصاـفقالـعيـأسامة:ـ
أنتـمواي،ـفقال:ـلستـلكـموى،ـإناـموايـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـفقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ

»منـكنتـمواهـفعيـمواه«.
قلت:ـوهذاـيـامعنىـمثلـماـرواهـالنسائيـيـ»السننـالكرى«:ـعنـبريدةـقال:ـ
خرجتـمعـعيـإىـاليمن،ـفرأيُتـمنهـجفوة،ـفقدمتـعىـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـفذكرتـعلّيًا،ـ
ـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيتغرـوجُهه،ـوقال:ـ»ياـبريدة،ـألسُتـأوىـبامؤمننـمنـ فتنّقصته،ـفجعلـرسول

أنفسهم؟«،ـقلت:ـبىـياـرسولـاه!ـقال:ـ»منـكنُتـمواهـفعٌيـمواه«))).
وهذاـكاـيقولـالناس:ـفانـموىـبنيـهاشمـوموىـبنيـأمية،ـوإناـاحقيقةـواحدـ
ـ»اأنصارـ ـيؤيدـماـحكيـعنـابنـعيينةـحديثـأيـهريرةـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال: منهم.ـوما
وقريشـومزينـةـوغـفارـوأسلمـوأشجعـبعٌضـموايـبعض،ـليسـهمـموىـدونـاهـ

ـالبخاريـومسلم)2).  ورسوله«.ـرواه
وظاهرـهذاـرافعـماـتومهـالشيعةـمنـقوله:ـ»منـكنتـمواه«؛ـأنهـملسو هيلع هللا ىلصـأخرـأنـ

ـاهـورسوله. ـالقبائلـمواي لكلـهؤاء
فإنـاحتجـالشيعةـبمـاـثبتـعنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـأنهـقالـلعي:ـ»أنتـمنيـبمنـزلةـ

هارونـمنـموسى«)3).

ـبابـقولـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ»منـ ـ)8089(.ـوكتابـاخصائص، ـفضائلـعيـريـاهـعنه، )))ـكتابـامناقب،

ـفعيـوليه«،ـ)3)84). كنتـوليه
)2)ـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«،ـكتابـامناقب،ـبابـمناقبـقريش،ـ)3504(.ـوبابـذكرـأسمـ

وغفارـومزينةـوجهينةـواشجع،ـ)2)35(.ـومسلمـيـ»صحيحه«،ـكتابـفضائـلـالصحابةـ
ـبابـمنـفضائلـغفار،ـوأسلم،ـوجهينة،ـواشجع،ـومزينة،ـوميم،ـودوس،ـ ريـاهـتعاىـعنهم،

وطيء،ـ)2520).
)3)ـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـسعدـبنـأيـوقاص،ـكتابـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـ=
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ـبمنزلةـهارونـمنـموسى،ـ قيلـهم:ـكذلكـنقولـيـاستخافهـعىـامدينةـيـحياته
وإناـخرجـهذاـالقولـلهـمنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـعامـتبوك؛ـإذـخلفهـبامدينةـفذكرـامنافـقونـأنهـ
مَلهـوكرهـصحبته،ـفلحقـبالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـفذكرـلهـقوهم،ـفقالـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»خلفتكـكاـخلفـ

موسىـهارون«.
ورواهـالبخاري:عنـسعدـعنـأبيه:ـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـخرجـإىـتبوكـواستخلفـ
ـبمنزلةـهارونـ ـتكونـمني ـأخلفنيـيـالصبيانـوالنساء؟ـقال:ـ»أاـترىـأن عليًا،ـفقال:

منـموسى؟ـإاـأنهـليسـنبيـبعدي))). 
وروىـاحاكمـيـ»امستدرك«:ـعنـعامرـبنـسعدـيقول:ـقالـمعاويةـلسعدـبنـ
أيـوقاصـريـاهـعنها:ـماـيمنعكـأنـتسّبـابنـأيـطالب؟ـقال:ـفقال:ـاـأسُبـماـ
ـالنعم،ـ ـإيـمنـمر ـتكونـيـواحدٌةـمنهنـأحُب ـلهـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـأن ـثاثًاـقاهّن ذكرُت
قالـلهـمعاوية:ـماـهنـياـأباـإسحاق؟ـقال:ـاـأسبهـماـذكرُتـحنـنـزلـعليهـالوحي،ـ
ـبيتي«،ـواـ ـأهل ـثمـقال:ـ»ربـإنـهؤاء فأخذـعليًاـوابنيهـوفاطمة،ـفأدخلهمـحتـثوبه،
أسبهـماـذكرتـحنـخلفهـيـغزوةـتبوكـغزاهاـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـفقالـله:ـعيـخلفتـنيـ
معـالصبيانـوالنساء؟ـقال:ـ»أاـترىـأنـتكونـمنيـبمنزلةـهارونـمنـموسى؟ـإاـأنهـ
اـنبوةـبعدي«،ـواـأسبهـماـذكرتـيومـخيرـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أعطنـهذهـالرايةـ
رجاـحبـاهـورسوله،ـويفتحـاهـعىـيديه«،ـفـتطاولناـلرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـفـقال:ـأينـ
عي؟ـقالوا:ـهوـأرمُد!ـفقالـ»ادُعوه«،ـفدَعوُه،ـفـبصقـيـوجهه،ـثمـأعطاهـالرايـة،ـ

بابـمناقبـعيـبنـأيـطالبـالقريـاهاشميـأيـاحسنـريـاهـعنه،ـ)3706(.ـومسلمـيـ ـ=
»صحيحه«،ـكتابـفضائلـالصحابةـريـاهـتعاىـعنهم،ـبابـمنـفضائلـعيـبنـأيـطالبـ

ريـاهـعنه،ـ)2404).
ـالعرة،ـ)6)44). ـتبوكـوهيـغزوة ـبابـغزوة )))ـكتابـامغازي،
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فـفتحـاهـعليه،ـقال:ـفاـــواهـــماـذكرهـمعاويةـبحرفـحتىـخرجـمنـامدينـة))). 

ـامدينة.ـ ـاستخاَفهـعى ـالطاعن:ـمـُيِرد فإنـقال
قيلـله:ـهلـشاركهـيـالنبوةـكاـشاركـهاروُنـموسى.ـ

فإنـقال:ـنعم،ـكفَر،ـوإنـقال:ا،ـقيلـله:ـفهلـكانـأخاهـيـالنسب؟
فإنـقال:ـنعم،ـفقدـكذب.ـ

فإذاـبطلـأخّوةـالنسبـومشاركةـالنبوةـفقدـصّحـوجهـااستخاف،ـوإنـجعلـ
استخاَفهـيـحياتهـعىـامدينةـأصًاـفقدـكانـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيستخلفـيـكلـغزاةـغزاهاـ
غَرهـمنـأصحابهـكابنـأمـمكتوم،ـوُخفافـبنـأياءـبنـرحضةـالغفاري،ـوغرماـمنـ

خلفائه.ـ
فإنـاحتجـبقولهـعليهـالسامـفياـرواهـابنـماجهـيـ»سننه«:ـعنـحبيـبنـجنادةـ

قال:ـسمعتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»عيـمني،ـوأناـمنه،ـواـيؤديـعنيـإاـعي«)2). 
قيلـله:ـنحنـاـننكرـهذهـالرواية،ـوأهاـفضيلةـريفةـلهـوقدـقالـمثلـذلكـيـ

العباسـوجلبيبـغرما.ـ
ـابنـ روىـاحاكمـيـ»امستدركـعىـالصحيحن«ـ)3/)37(برقم])542[:ـعن
عباسـريـاهـعنها:ـأنـرجًاـذكرـأباـالعباس،ـفنالـمنهـفلطمهـالعباس،ـفاجتمعواـ
فقالوا:ـواهـلنلطمنـالعباسـكاـلطمه،ـفبلغـذلكـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـفخطب،ـفقال:ـ»منـ

)))ـكتابـمعرفةـالصحابةـريـاهـتعاىـعنهم،ـمنـمناقبـأمرـامؤمننـعيـبنـأيـطالبـريـاهـ

عنهـماـمـيرجاه،ـ)4575(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـالشيخنـومـيرجاهـهذهـ
ـاتفقاـميعًاـعىـإخراجـحديثـامؤاخاةـوحديثـالراية. السياقة،ـوقد

)2)ـ»افتتاحـالكتابـيـاإيانـوفضائلـالصحابةـوالعلم«،ـفضلـعيـبنـأيـطالبـريـاهـعنه،ـ

.(((9(
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أكرمـالناسـعىـاه؟«،ـقالوا:ـأنتـياـرسولـاه،ـقال:ـ»فإنـالعباسـمنيـوأناـمنه،ـاـ

ـاأحياء«)3).  ـبه ـأمواتناـفتؤذوا تسبوا
ـالكرى«:ـ ـالنسائيـيـ»السنن ويـرواية

قالوا:ـأنت،ـقال:ـ»فإنـالعباسـمني،ـوأناـمنهـاـتسبواـأمواتنا،ـفتؤذواـأحياءنا«،ـ
ـاستغفرـلنا)4). ـاه،ـنعوذـباهـمنـغضبك، ـالقومـفقالوا:ـياـرسول فجاء

له،ـ النبيـملسو هيلع هللا ىلصـكانـيـمغـزًىـ أنـ برزة:ـ وروىـمسلمـيـ»صحيحه«:ـعنـأيـ
فأفاءـاهـعليه،ـفقالـأصحابه:ـ»هلـتفقدونـمنـأحد؟«،ـقالوا:ـنعمـفانـًاـوفانـًاـ
وفانًا،ـثمـقال:ـ»هلـتفقدونـمنـأحد؟«،ـقالوا:ـنعمـفانًاـوفانًاـوفانًا،ـثمـقال:ـ»هلـ
تفقدونـمنـأحد؟«،ـقالوا:ـا،ـقال:ـ»لكنيـأفقدـجليبيبًا،ـفاطلبوه«،ـفُطلبـيـالقتى،ـ
فوجدوهـإىـجنبـسبعة،ـقدـقتلهمـثمـقتلوه،ـفأتىـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـفوقفـعليه،ـفقال:ـ»قتلـ
سبعة،ـثمـقتلوه!ـهذاـمنيـوأناـمنه،ـهذاـمنيـوأناـمنه«،ـقال:ـفوضعهـعىـساعَديهـليسـ

لهـإاـساعداـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـقال:ـفُحفرـله،ـوُوضعـيـقره،ـومـيذكرـغسًا)5).
فإنـاحتجواـبأنـعليًاـريـاهـعنهـكانـختنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص.ـ

ـفإنـعثانـ ـاأمر، ـقدـشاركهـعثانـبنـعفانـوغرهـريـاهـعنهاـيـهذا قيلـهم:
ـابنته.ـ ـالربيعـعى ـالعاصـبن ـابنتيه،ـوأبا كانـختنهـعى

فإنـقالوا:ـهوـالذيـقالـيـالرسـولـعليهـالصاةـوالسـام:ـ»أدفعنـالرايةـ
إىـرجلـحبـاهـورسولهـوحبهـاهـورسوله«،ـوهوـجزءـمنـحديثـصحيحـرواهـ

البخاريـومسلم.
)3)ـكتابـمعرفةـالصحابةـريـاهـعنهم،ـذكرـإسامـالعباسـريـاهـعنهـواختافـالرواياتـيـ

وقتـإسامه،ـ))542(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـاإسنادـومـيرجاه.
ـبابـالقودـمنـاللطمة،ـ))695). )4)ـكتابـالقسامة،

ـبابـمنـفضائلـجليبيبـريـاهـعنه،ـ)2472). )5)ـكتابـالفضائل،
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قيل:ـقدـشاركهـيـهذهـالفضيلةـعددـمنـالصحابة:ـمنهمـأبوـبكرـوعمرـوعثانـ

وزيدـوأسامةـواحسنـواحسنـوعائشةـريـاهـعنهم.ـومنـذلك:ـ
ـالسكسكيـ ـابنـعساكرـواأصبهاي:ـعنـيزيدـبنـأيـحبيبـعنـابنـيامر ـرواه ما
ـاللهمـصلـ ـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»اللهمـصلـعىـأيـبكر؛ـفإنهـحبكـوحبـرسولك، أنـرسول
ـفإنهـحبكـوحبـرسولك،ـ ـاللهمـصلـعىـعثان؛ ـفإنهـحبكـوحبـرسولك، عىـعمر؛
اللهمـصلـعىـأيـعبيدةـبنـاجراح؛ـفإنهـحبكـوحبـرسولك،ـاللهمـصلـعىـعمروـ
ابنـالعاص؛ـفإنهـحبكـوحبـرسولك«.ـقالـابنـعساكر:ـهذاـاحديثـعىـإرسالهـفيهـ

انقطاٌعـبنـيزيدـومالكـبنـيامرـواهـأعلم))). 
ـامخزوميةـ ـأمهمـشأنـامرأة ـأنـقريشًا وروىـالبخاري:ـعنـعائشةـريـاهـعنها:
ـإاـأسامةـ ـفقالوا:ـومنـجرئـعليه ـفيهاـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص؟ ـفقالوا:ـومنـيكلم التيـرقت،
ابنـزيدـحُبـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص؟ـفكلمهـأسامة،ـفقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أتشفعـيـحدـمنـ
حدودـاه؟«،ـثمـقامـفاختطب،ـثمـقال:ـ»إناـأهلكـالذينـقبلكمـأهمـكانواـإذاـرقـ
ـاه،ـلوـأنـفاطمةـ ـالضعيفـأقامواـعليهـاحد،ـوأيم فيمـالريفـتركوه،ـوإذاـرقـفيهم

ـيدها«)2). بنتـممدـرقتـلقطعُت
والسيدةـعائشةـكانـالنبيـحبهاـكاـرواهـالبخاري:ـقالـعمرـابنتهـحفصة:ـياـ
بنية،ـإنكـلراجعنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـحتىـيظلـيومهـغضباَن،ـفقالتـحفصة:ـواهـإناـ
لنراجعه،ـفقلت:ـتعلمنـأيـأحّذركـعقوبةـاهـوغضبـرسولهـملسو هيلع هللا ىلص،ـياـبنية،ـاـتغرنكـ

ـاهـملسو هيلع هللا ىلصـإياها.ـيريدـعائشة)3). ـالتيـأعجبهاـحسنُهاـحُبـرسول هذه

)))ـ»تاريخـمدينةـدمشق«ـ)46:ـ36)(ـو»تثبيتـاإمامة«ـص64.

ـبابـحديثـالغار،ـ)3475). )2)ـكتابـأحاديثـاأنبياء،

ـبابـ﴿ڀ   ڀ ڀ﴾،ـ)3)49). ـالقرآن، )3)ـكتابـتفسر
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ـبنـالعاصـ ـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـبعثـعمرو ويـ»صحيحـالبخاري«:ـعنـأيـعثان:
عىـجيشـذاتـالساسل،ـقال:ـفأتيته،ـفقلت:ـأيـالناسـأحُبـإليك؟ـقال:ـ»عائشة«،ـ
قلت:ـمنـالرجال؟ـقال:ـ»أبوها«،ـقلت:ـثمـمن؟ـقال:ـ»عمر«،ـفعّدـرجااً،ـفـسكُتـ

خافَةـأنـجعلنيـيـآِخرهم))).
السام:ـ السامـحبهاـوقالـعليهـ الرسولـعليهـ أنـ ووردـيـاحسنـواحسنـ

ـالبخاري)2). ـإيـأحبهـفأحبه«،كاـي »اللهم
ويـ»سننـالرمذي«:ـعنـعمرـبنـأيـسلمةـبنـعبدـالرمن:ـعنـأبيه:ـأخريـ
أسامةـبنـزيدـقال:ـكنتـجالسًاـعندـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـإذـجاءـعيـوالعباسـيستأذنان،ـفقاا:ـ
ياـأسامةـاستأذْنـلناـعىـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـفقلت:ـياـرسولـاه،ـعٌيـوالعباسـيستأذنان،ـ
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»لكنيـأدري«،ـفأذنـها،ـ فقال:ـ»أتدريـماـجاءـها؟«،ـقلت:ـاـأدري،ـفقال
فدخا،ـفقاا:ـياـرسولـاه،ـجئناكـنسألك:ـأيـأهلكـأحبـإليك؟ـقال:ـفاطمةـبنتـ
ممد،ـفقاا:ـماـجئناكـنسألكـعنـأهلك،ـقال:ـ»أحبـأهيـإيـمنـقدـأنعمـاهـعليه،ـ
ـالعباس:ـ ـثمـمن؟ـقال:ـ»ثمـعيـبنـأيـطالب«،ـقال ـبنـزيد«،ـقاا: ـأسامة وأنعمتـعليه

ياـرسولـاهـجعلتـعَمكـآخرهم؟ـقال:ـ»أنـعليًاـقدـسبقكـباهجرة«)3). 
وروىـالبخاري:ـعنـعبدـاهـبنـعمرـريـاهـعنهاـقال:ـبعثـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـبعثًاـ
وأّمرـعليهمـأسامَةـبنـزيد،ـفطعنـبعضـالناسـيـإمارته،ـفقالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إنـتطعنواـ

ـكتابـامغازي،ـ ـبابـقولـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ»لوـكنتـمتخذًاـخلياً«،ـ)3662(. ـكتابـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص، (((

بابـغزوةـذاتـالساسل،ـ)4358).
)2)ـمنـحديثـالبـراءـريـاهـعنه،ـكـتابـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـبابـمنـاقبـاحسنـواحسنـ

ريـاهـعنها،ـ)3749).
)3)ـأبوابـامناقب،ـبابـمناقبـأسامةـبنـزيدـريـاهـعنه،ـ)9)38(.ـوقال:ـهذاـحديثـحسنـ

صحيح.
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ـلإمارة،ـوإنـ ـإنـكانـخليقًا ـاه، ـأبيهـمنـقبل،ـوأيم ـتطعنونـيـإمارة يـإمارته،ـفقدـكنتم

كانـمنـأحبـالناسـإّي،ـوإنـهذاـمنـأحبـالناسـإيـبعده«))). 
فمحبةـالنبيـهؤاءـفضيلةـهمـميعًا،ـثمـإنـالنبيـأحّبـهؤاءـواعرفـبحبهمـ
ـفمنـأينـتقتيـامحبةـ ـاأنصارـميعًا،ـوإنـتفاوتتـامراتب، ـبلـوبحّب وبحّبـغرهم،

ـالشيعةـغريبـوباطل.ـ ـاستداٌلـمن ـإنـهذا ـإمامًاـللمسلمن؟ ـامحبوُب ـيكون أن
وإنـاحتجواـبأنهـجبـأنـيكونـاإمام؛ـأنهـأولـالناسـإسامًا،ـقيلـهم:ـ

أواً:ـاـعاقـةـلكونهـأولـالناسـإسامًاـيـكونهـاإمام،ـثمـاـنسلمـأنهـكانـ
اأول،ـفقدـسألـأبوـعمروـبنـعبسةـالسلميـالنبَيـعليهـالسامـوهوـنازلـبعكاظ:ـياـ
ـفأسلمتـعندـ ـقال: ـبكرـوبال«، ـأبو ـفقال:ـ»رجان: ـاأمر؟ رسولـاهـمنـمعكـيـهذا

ـاإسام)2).  ذلك،ـفلقدـرأيتنيـربع
وأماـاأخبارـالتيـحتجـهاـالشيعةـيـالوصية،ـويَدعونـأنـالنبيـعليهـالسامـقدـ
ـبعهده،ـوماـشاكله،ـ ـالقايـلدينه،ـوالقائم ـإليه،ـوأنه أوىـإىـعيـريـاهـعنهـوعهد

فهوـمنـموضوعاهمـوأباطيلهم.ـ
ـنقول:ـ ـأن فالردـعليهم

روىـأمدـيـ»مسنده«:ـعنـطلحةـبنـمرفـقال:ـقلتـلعبدـاهـبنـأيـأوى:ـ
أوىـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـبيء؟ـقال:ـا،ـقلت:ـفكيفـأمرـامسلمنـبالوصية؟ـقال:ـأوىـ
بكتابـاهـعزـوجل،ـقالـمالكـبنـمغول:ـقالـطلحة:ـوقالـالـهذيلـبنـرحبيل:ـ
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ)3730(.ـوكتابـامغازي،ـ )))ـكتابـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـبابـمناقبـزيدـبنـحارثةـموى

باب،ـ)4469).
)2)ـأخرجهـاحاكمـيـ»امستدرك«،ـكتابـمعرفةـالصحابةـريـاهـتعاىـعنهم،ـذكرـبالـبنـرباحـ

مؤذنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـوقدـروىـعنهـأبوـبكرـوعمرـريـاهـعنها،ـ)5246).
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أبوـبكرـريـاهـتعاىـعنهـكانـيتأمرـعىـويـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـودـأبوـبكرـريـاهـ

تعاىـعنهـأنهـوجدـمعـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـعهدًاـفخزمـأنفهـبخزام))).
فأبوـبكرـمـيكنـحريصًاـعىـاإمامة،ـولوـكانتـلغرهـلريـأنـينقادـلهـبتسليمـ

تام.ـ
وأيضًاـماـرواهـاإمامـالبخاري:ـعنـابنـعباسـريـاهـعنهاـقال:ـلـاـحرـ
رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـــويـالبيتـرجالـــفقالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»هلمواـأكتْبـلكمـكتابًاـاـتضلونـ
بعده،ـفقالـبعضهم:ـإنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـقدـغلبهـالوجعـوعندكمـالقرآن،ـحسبناـكتابـ
ـيكتبـلكمـكتابًاـاـتضلونـ ـقربوا ـفمنهمـمنـيقول: ـفاختلفـأهلـالبيتـواختصموا، اه،
بعده،ـومنهمـمنـيقولـغرـذلك،ـفلاـأكثرواـاللغوـوااختاف،ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ
ـالرزيةـماـحالـبنـرسولـاهـ ـالرزيةـكل ـإن ـابنـعباس: ـيقول ـفكان ـاه: ـقالـعبيد »قوموا

ملسو هيلع هللا ىلصـوبنـأنـيكتبـهمـذلكـالكتابـاختافهمـولغطهم)2). 
ـبنـاخطابـريـاهـ ـالوجع«ـهوـعمر ـأنـمنـقال:ـ»قدـغلبه يـ»صحيحـمسلم«:
عنه،ـوهوـماـرواهـمسلمـيـ»صحيحه«:ـفـقالـعمر:ـإنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـقدـغلبـعليهـ
الوجع،ـوعندكمـالقرآن،ـحسبناـكتابـاه،ـفاختلفـأهلـالبيت،ـفاختصموا،ـفمنهمـ
منـيقول:ـقربواـيكتبـلكمـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـكتابًاـلنـتضلواـبعده،ـومنهمـمنـيقولـماـ

قالـعمر)3). 
ـلعمرـريـاهـعنه)4).  ـالوجعـقدـغلبـعليه ـبأن ـالقول ـللبخاريـنسبُة ويـرواية

))) )9408)(،ـ)32:ـ)5)).

ـبابـمرضـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـووفاته،ـ)4432). )2)ـكتابـامغازي،

ـيويـفيه،ـ)637)). ـبابـتركـالوصيةـمنـليسـلهـيء )3)ـكتابـالوصية،

ـامريضـقومواـعني،ـ)5669). ـبابـقول )4)ـكتابـامرى،
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قالـاإمامـالنوويـيـ»رحـمسلم«:ـ

ـفلمـ ـقلت: ـفقالـا، ـاهـبنـأيـأوىـهلـأوىـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص؟ »قوله:ـسألتـعبد
ـقال:ـأوىـبكتابـاهـتعاى. ـأوـفلمـُأمرواـبالوصية؟ــ كتبـعىـامسلمنـالوصية؟ــ

ويـروايةـعائشةـريـاهـعنها:ـماـتركـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـدينارًاـواـدرمًاـواـشاًةـ
واـبعرًاـواـأوىـبه.ـ

ـأنـعليًاـريـاهـعنهـكانـوصّيًا،ـ ـقال:ـذكرواـعندـعائشةـريـاهـعنها ويـرواية
فقالت:ـمتىـأوىـإليه؟ـفقدـكنتـمسندتـهـإىـصدريـــأوـقالت:ـحجريـــفدعاـ

ـانخنثـيـحجري،ـوماـشعرتـأنهـمات،ـفمتىـأوى؟ بالطست،ـفلقد
أماـقوها:ـانخنث،ـفمعناه:ـمالـوسقط،ـوأماـحجرـاإنسانـــوهوـحجرـثوبهـــ

فبفتحـاحاءـوكرها.
وأماـقوله:ـ»مـيوص«،ـفمعناه:ـمـيوصـبثلثـمالهـواـغره؛ـإذـمـيكنـلهـمال،ـ

واـأوىـإىـعيـريـاهـعنهـواـإىـغره،ـبخافـماـيزعمهـالشيعة.
وأماـاأرضـالتيـكانتـلهـملسو هيلع هللا ىلصـبخيرـوفـدك،ـفقدـسلبهاـملسو هيلع هللا ىلصـيـحياته،ـونجزـ

الصدقةـهاـعىـامسلمن.
ـبأهلـبيته،ـووصيتهـ ـاأحاديثـالصحيحةـيـوصيتهـملسو هيلع هللا ىلصـبكتابـاه،ـووصيته وأما
ـإناـ ـ»مـيوص، ـبقوله: ـفليستـمرادة ـالوفد، ـوبإجازة ـالعرب، بإخراجـامركنـمنـجزيرة
ـبنـاأحاديثـوقوله:ـ ـالوصية،ـفاـمناقضة ـالسائلـعن ـبهـماـقدمناه،ـوهوـمقصود امراد
ـوقدـقالـاهـتعاى:ـ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ـ ـبالعملـباـفيه، »أوىـبكتابـاه«ـأي:
ـنصًا،ـومنهاـماـحصلـبااستنباط،ـوأماـ ـيعلمـمنه ـأنـمنـاأشياءـما ]اأنعام:ـ38[ـومعناه:

قولـالسائل:ـ»فلمـكتبـعىـامسلمنـالوصية؟«،ـفمرادهـقولهـتعاى:ـ﴿ٴۇ ۋ 
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ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴾ـ]البقرة:ـ80)[ـوهذهـاآيةـمنسوخةـعندـ

ـإليها،ـواهـأعلم. ـالندَب ـبكتبـالوصية ـالسائلـأراد اجمهور،ـوحتملـأن
قولهـعنـابنـعباس:ـ»يومـاخميسـوماـيومـاخميس؟«.ـمعناه:ـتفخيمـأمرهـيـ
ـالرزيةـ ـقالـابنـعباس: ـامتناعـالكتاب،ـوهذا ـابنـعباس،ـوهو ـيعتقده ـفيا الشدةـوامكروه
ـابنـعباس،ـ ـالكتاب!.ـهذاـمراد كلـالرزيةـماـحالـبنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـوبنـأنـيكتبـهذا

وإنـكانـالصوابـتركـالكتاب؛ـكاـسنذكرهـإنـشاءـاهـتعاى.
قولهـملسو هيلع هللا ىلصـحنـاشتدـوجعه:ـ»ائـتويـبالكتفـوالدواة«ـــأوـ»اللوحـوالدواة«ـــ
»أكتبـلكمـكـتابًاـلنـتضلواـبعدهـأبدًا«،ـفقالوا:ـإنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـهجر،ـويـرواية:ـ
»فـقالـعمرـريـاهـعنه:ـإنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقدـغلبـعليهـالوجع،ـوعندكمـالقرآن،ـ
حسُبناـكتابـاه،ـفاختلفـأهلـالبيت،ـفاختصموا«،ـثمـذكرـأنـبعضهمـأرادـالكتاب،ـ

ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»قوموا«. ـاللغوـوااختافـقال وبعضهمـوافقـعمر،ـوأنهـماـأكثروا
اعلمـأنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـمعصوٌمـمنـالكذبـومنـتغيرـيءـمنـاأحكامـالرعيةـيـ
حالـصحتهـوحالـمرضه،ـومعصوٌمـمنـترِكـبيانـماـُأمرـببيانه،ـوتبليغـماـأوجبـاهـ
ـلأجسامـونحوها؛ـماـاـ ـالعارضة ـتبليغه،ـوليسـمعصومًاـمنـاأمراضـواأسقام عليه
نقصـفيهـمنزلتهـواـفساَدـلِـاـمهدـمنـريعته،ـوقدـُسحرـملسو هيلع هللا ىلصـحتىـصارـُيّيلـإليهـأنهـ
فعلـاليَءـومـيكنـفَعَله،ـومـيصدرـمنهـملسو هيلع هللا ىلصـيـهذاـاحالـكاٌمـيـاأحكامـخالٌفـلِـاـ

ـالتيـقّررها. سبقـمنـاأحكام
فإذاـعلمتـماـذكرناه،ـفقدـاختلفـالعلاءـيـالكتابـالذيـهّمـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـبه،ـ
فقيل:ـأرادـأنـينصـعىـاخافةـيـإنسانـمعن؛ـلئاـيقعـنزاعـوفتن،ـوقيل:ـأرادـكتابًاـ
يبنـفيهـمهاتـاأحكامـملّخصة؛ـلرتفعـالنزاعـفيها،ـوحصلـااتفاقـعىـامنصوصـ
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عليه،ـوكانـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـهّمـبالكتابـحنـظهرـلهـأنهـمصلحة،ـأوـأوحيـإليهـبذلك،ـثمـ

ظهرـأنـامصلحةـتركه،ـأوـأوحيـإليهـبذلك،ـوُنسخـذلكـاأمرـاأول.
وأماـكاُمـعمرـريـاهـعنه،ـفقدـاتفقـالعلاءـامتكلمونـيـرحـاحديثـعىـ
ـرباـعجزواـ ـمنـدائلـفقهـعمرـوفضائلهـودقيقـنظره؛ـأنهـخشىـأنـيكتبـملسو هيلع هللا ىلصـأمورًا أنه
ـفقالـعمر:ـحسبناـ ـمنصوصةـاـمالـلاجتهادـفيها، ـالعقوبةـعليها؛ـأها ـواستحقوا عنها

كتابـاه؛ـلقولهـتعاى:ـ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ـ]اأنعام:ـ38[،ـوقـوله:ـ﴿چ 
ـالضالـعىـاأمة،ـ ـأكملـدينهـفأمن ـاهـتعاى ـأن چ چ ڇ﴾ـ]امائدة:ـ3[،ـفعلم

وأرادـالرفيَهـعىـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـفكانـعمرـأفقَهـمنـابنـعباسـوموافقيه.ـ
ـالنبوة«:ـإناـقصدـعمرـ ـالبيهقيـيـأواخرـكتابهـ»دائل ـاحافظـأبوـبكر ـاإمام قال
التخفيـفـعىـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـحنـغلبهـالوجع،ـولوـكانـمرادهـملسو هيلع هللا ىلصـأنـيكـتبـماـاـ
يستغنونـعنهـمـيركهـاختافهمـواـلغره؛ـلقولهـتعاى:ـ﴿چ چ ڇ ڇ﴾ـ]امائدة:ـ
67[،ـكاـمـيركـتبليغـغرـذلك،ـمخالفةـمنـخالفه،ـومعاداةـمنـعاداه،ـوكاـأمرـــيـ

ذلكـاحالـــبإخراجـاليهودـمنـجزيرةـالعرب،ـوغرـذلكـماـذكرهـيـاحديث.
قالـالبـيهقي:ـوقدـحكىـسفيانـبنـعيـينةـعنـأهلـالعلمـقبَله:ـأنهـملسو هيلع هللا ىلصـأرادـأنـ
ـاهـ يكتبـاستخافـأيـبكرـريـاهـعنه،ـثمـتركـذلكـاعتادًاـعىـماـعلمهـمنـتقدير
تعاىـذلك،ـكمـاـهمـبالكتابـيـأولـمرضهـحنـقال:ـ»وارأساه«ـثمـتركـالكتاب،ـ
وقالـ»يأبىـاهـوامؤمنونـإاـأباـبكر«،ـثمـنبهـأمتهـعىـاستخافـأيـبكرـبتقديمهـإياهـ

يـالصاة.
قالـالبيهقيـوإنـكانـامرادـبيانـأحكامـالدينـورفعـاخافـفيها،ـفقدـعلمـعمرـ
حصولـذلكـلقولهـتعاى:ـ﴿چ چ چڇ﴾ـ]امائدة:ـ3[،ـوعلمـأنهـاـتـقعـ
واقعةـإىـيومـالقيامةـإاـويـالكتابـأوـالسنةـبياهاـنصًاـأوـدالة،ـويـتكلفـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ
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يـمرضهـمعـشدةـوجعهـكتابةـذلكـمشقة،ـورأىـعمرـااقتصاَرـعىـماـسبقـبيانهـإياهـ
نصًاـــأوـدالةـــخفيفًاـعليه،ـولئاـينسّدـبابـااجتهادـعىـأهلـالعلمـوااستـنباطـ

ـباأصول. ـالفروع وإحاق
وقدـكانـسبقـقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إذاـاجتـهدـاحاكمـفأصابـفلهـأجرانـوإذاـاجتـهدـ
فأخطأـفلهـأجر«،ـوهذاـدليلـعىـأنهـوكلـبعضـاأحكامـإىـاجتهادـالعلاء،ـوجعلـ
ـمنـفضيلةـ ـفيه ـلِـا ـاجملة؛ ـالصوابـتركهمـعىـهذه ـفرأىـعمر همـاأجرـعىـااجتهاد،
العلمـاءـبااجتهاد،ـمعـالتخفيفـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـويـتركهـملسو هيلع هللا ىلصـاإنكاَرـعىـعمرـدليٌلـ

عىـاستصوابه.
قالـاخطاي:ـواـجوزـأنـحملـقولـعمرـعىـأنهـتوّهمـالغلطـعىـرسولـاهـ
ملسو هيلع هللا ىلص،ـأوـظنـبهـغرـذلك،ـماـاـيليقـبهـبحال،ـلكنهـماـرأىـماـغلبـعىـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ
منـالوجعـوقربـالوفاة،ـمعـماـاعراهـمنـالكربـخافـأنـيكونـذلكـالقولـماـيقولهـ
امريض،ـماـاـعزيمةـلهـفيه،ـفتجدـامنافـقونـبذلكـسبيًاـإىـالكامـيـالدين،ـوقدـ
كانـأصحابهـملسو هيلع هللا ىلصـيراجعونهـيـبعضـاأمورـقبلـأنـجزمـفيهاـبتحتيمـكاـراجعوهـيومـ
احديبيةـيـاخافـويـكتابـالصلحـبينهـوبنـقريشـفأماـإذاـأمرـباليءـأمرـعزيمةـ

ـأحدـمنهم. فاـيراجعهـفيه
قالـوأكثرـالعلاءـعىـأنهـجوزـعليهـاخطأـفياـمـينـزلـعليه،ـوقدـأمعواـكلهمـ
عىـأنهـاـيقرـعليهـقالـومعلومـأنهـملسو هيلع هللا ىلصـوإنـكانـاهـتعاى:ـقدـرفعـدرجتهـفوقـاخلقـ
كلهمـفلمـينزههـعنـساتـاحدثـوالعوارضـالبرية،ـوقدـسهىـيـالصاةـفاـينكرـ
أنـيظنـبهـحدوثـبعضـهذهـاأمورـيـمرضهـفيتوقفـيـمثلـهذاـاحالـحتىـتتبنـ

ـامعايـوشبههاـراجعهـعمرـريـاهـعنه. حقيقتهـفلهذه
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـأنهـقال:ـ»اختافـأمتيـرمة«ـفاستصوبـ قالـاخطاي:ـوقدـروىـعن
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ـقالهـقالـوقدـاعرضـعىـحديثـ»اختافـأمتيـرمةـرجان:ـأحدماـمغموضـ عمرـما
عليهـيـدينه،ـوهوـعمروـبنـبحرـاجاحظ،ـواآخرـمعروفـبالسخفـواخاعة،ـوهوـ

ـاهـ. ـاموصي))). ـإبراهيم ـبن إسحاق
ثمـقال:ـ»وقالـامازري:ـإنـقيلـكيفـجازـللصحابةـااختافـيـهذاـالكتابـ

معـقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ائتويـأكتب«؟ـوكيفـعصوهـيـأمره؟.
فاجواب:ـأنهـاـخافـأنـاأوامرـتقارهاـقرائُنـتنقلهاـمنـالندبـإىـالوجوبـ
عندـمنـقال:ـأصلهاـللندب،ـومنـالوجوبـإىـالندبـعندـمنـقال:ـأصلهاـللوجوب،ـ
وتنقلـالقرائنـأيضًاـصيغةـ»اِفَعْل«ـإىـاإباحةـوإىـالتخيرـوإىـغرـذلكـمنـروبـ
امعاي،ـفلعلهـظهرـمنهـملسو هيلع هللا ىلصـمنـالقرائـنـماـدلـعىـأنهـمـيوجبـعليهم،ـبلـجعلهـإىـ
اختيارهم،ـفاختلفـاختيارهمـبحسبـاجتهادهم،ـوهوـدليلـعىـرجوعهمـإىـااجتهادـ
يـالرعيات،ـفأّدىـعمَرـريـاهـعنهـاجتهاُدهـإىـاامتناعـمنـهذا،ـولعلهـاعتقدـأنـ
ذلكـصدرمنهـملسو هيلع هللا ىلصـمنـغرـقصدـجازم،ـوهوـامرادـبقوهم هجر، وبقول: »عمر غلب 
ـمنـأصولهـملسو هيلع هللا ىلصـ ـيعهدونه ـما ـمنـالقرائنـالدالةـعىـذلكـعىـنحو ـقارنه عليه الوجع«،ـوما
يـتبليغـالريعة،ـوأنهـجريـمرىـغرهـمنـطرقـالتبليغـامعتادةـمنهـملسو هيلع هللا ىلص،ـفظهرـذلكـ

لعمرـدونـغرهـفخالفوه.
ولعلـعمرـخافـأنـامنافقيـنـقدـيتطرقونـإىـالقدحـفيمـاـاشتـهرـمنـقواعدـ
اإسام،ـوبلغهـملسو هيلع هللا ىلصـالناسـبكتابـيكتبـيـخلوة،ـوآحادـويضيفونـإليهـشيئًاـلشبهواـ

ـالقرآنـحسبناـكتابـاه. بهـعىـالذينـيـقلوهمـمرض،ـوهذاـقال:ـعندكم
ـهوـيـ»صحيحـمسلم«ـ ـ»أهجرـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص«ـهكذا وقالـالقايـعياض:ـوقوله
وغرهـ»أهجر«ـعىـااستفهام،ـوهوـأصحـمنـروايةـمنـروىـ»هجر«ـو»هجر«؛ـأنـ

)))ـ»رحـمسلم«ـ))):ـ)9).
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ـاستفهامًاـ هذاـكلهـاـيصحـمنهـملسو هيلع هللا ىلص؛ـأنـمعنىـ»هجر«:ـ»هذى«،ـوإناـجاءـهذاـمنـقائلة
لإنكارـعىـمنـقال:ـ»اـتكتبوا«ـأي:ـاـتـركواـأمرـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـوجعلوهـكأمرـمنـ

هجرـيـكامه؛ـأنهـملسو هيلع هللا ىلصـاـهجر.
وإنـصحتـالرواياتـاأخرىـكانتـخطًأـمنـقائلهاـقاهاـبغرـحقيق،ـبلـلِـاـ
أصابهـمنـاحرةـوالدهشةـلعظيمـماـشاهدهـمنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـمنـهذهـاحالةـالدالةـعىـ
اهجرـمرىـشدةـ بعده،ـوأجرىـ الفتنـوالضالـ به،ـوخوفـ امصابـ وفاتهـوعظيمـ
الوجع،ـوقولـعمرـريـاهـعنه:ـحسبناـكتابـاه؛ـرٌدـعىـمنـناَزعهـاـعىـأمرـالنبيـ

ملسو هيلع هللا ىلصـواهـأعلم.
قولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»دعوي،ـفالذيـأناـفيهـخر«ـمعناه:ـدعويـمنـالنـزاعـواللغطـالذيـ
رعتمـفيهـفالذيـأناـفيهـمنـمراقبةـاهـتعاى:ـوالتأهبـللقائهـوالفكرـيـذلكـونحوهـ

ـاهـ))). أفضلـماـأنتمـفيه«.
ويـ»صحيحـالبخاري«ـعنـابنـعباسـريـاهـعنهمـاـأنهـقال:ـيومـاخميسـ
وماـيومـاخميس؟ـثمـبكىـحتىـخضبـدمعهـاحصباء،ـفقال:ـاشتـّدـبرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ
أبدًا«،ـ بكتابـأكتبـلكمـكتابًاـلنـتضلواـبعدهـ »ائـتويـ فقال:ـ وجُعهـيومـاخميس،ـ
ـفالذيـ ـقالـ»دعوي، ـفقالوا: هجرـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص، ــ ـنبيـتنازع ـواـينبغيـعند فتـنازعواــ
أناـفيهـخرـماـتدعوننيـإليه«،ـوأوىـعندـموتهـبثاث:ـ»أخرجواـامركنـمنـجزيرةـ
ـوقالـيعقوبـبنـممد:ـ ـونسيتـالثالثة. ـكنتـأجيزهم«، ـالوفدـبنحوـما ـوأجيزوا العرب،
سألتـامغرةـبنـعبدـالرمنـعنـجزيرةـالعرب؟ـفقال:ـمكةـوامدينةـواليامةـواليمن،ـ

وقالـيعقوب:ـوالعرجـأولـهامة)2).

)))ـ»رحـمسلم«ـ))):ـ93).

ـبابـهلـيستشفعـإىـأهلـالذمةـومعاملتهم؟ـ)3053). )2)ـكتابـاجهادـوالسر،
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فهذاـاحديثـيوضحـأنـالذيـقال:ـ»هجر«،ـغيـرـمعن،ـواحديثـالذيـقبلهـ
يوضحـأنـعمرـإنمـاـقال:ـ»غلبـعىـالرسولـعليهـالسامـامرض«،ـفاـيصحـنسبةـ

القولـباهجرـلعمرـريـاهـعنهـإاـبدليل.ـ
ـالطريـيـ»تفسره«:ـ قال

»واـمعنىـللهجرـيـكامـالعربـإاـعىـأحدـثاثةـأوجه:ـ
ـيقالـمنه:ـهجرـ ـالرجلـوحديثه،ـوذلكـرفضهـوتركه، ـالرجلـكام أحدها:ـهجر

ـأهلهـهجرهاـهجرًاـوهجرانًا. فان
واآخر:ـاإكثارـمنـالكامـبرديدـكهيئةـكامـاهازئ،ـيقالـمنه:ـهجرـفانـيـ
كامهـهجرـهجرًا:ـإذاـهذىـومدد،ـوماـزالتـتلكـهجراهـوإهجراه،ـومنهـقولـذيـ

الرمة:ـ
ـواحرُبرمــىـفأخطــأـواأقــدارـغالبةـ فانصعنـوالويلـهجراه

والثالث:ـهجرـالبعر:ـإذاـربطهـصاحبهـبالـهجار،ـوهوـحبلـيربطـيـحقوهاـ
ـامرئـالقيس: ورسغها،ـومنهـقول

فكادتـجدـلذاكـاهجارارأتـهلكاـبنجافـالغبيط
ـفانـ ـأهجر ـفإنمـاـهوـاإهجار،ـويقالـمنه: ـالغلظةـواأذى، ـالقولـالذيـفيه فأما

يـمنطقه،ـإذاـقالـاهجرـــوهوـالفحشـمنـالكامـــهجرـإهجارًاـوهجرًا«))).ـاهـ.
وقالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:ـ

ـاخميس«ـهوـخرـمبتدأـمذوفـأوـعكسه. »قوله:ـ»يوم
وقوله:ـ»وماـيومـاخميس«ـيستعملـعندـإرادةـتفخيمـاأمرـيـالشدةـوالتعجبـ

منه،ـزادـيـأواخرـاجهادـمنـهذاـالوجه:ـثمـبكىـحتىـخضبـدمعهـاحى.ـ

)))ـ»تفسرـالطري«ـ)5:ـ65).
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ـبنـجبر:ـثمـجعلـتسيلـدموعهـ ـبنـمرف:ـعنـسعيد ومسلمـمنـطريقـطلحة

ـاللؤلؤ. ـنظام حتىـرأيتهاـعىـخديهـكأها
وبكاءـابنـعباسـحتملـلكونهـتذَكرـوفاةـرسولـاه،ـفـتجددـلهـاحزنـعليه،ـ
وحتملـأنـيكونـانضافـإىـذلكـماـفاتـــيـمعتقدهـــمنـاخرـالذيـكانـحصلـلوـ
كتبـذلكـالكتابـــوهذاـأطلقـيـالروايةـالثانية:ـأنـذلكـ»رزية«،ـثمـبالغـفيهاـفقال:ـ

ـالرزية«. »كل
وقدـتقدمـيـكتابـالعلمـاجوابـعمنـامتنعـمنـذلكـكعمرـريـاهـعنه.

قوله:ـ»اشتدـبرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـوجعه«،ـزادـيـاجهاد:ـ»يومـاخميس«،ـوهذاـيؤيدـ
أنـابتداءـمرضهـكانـقبلـذلك،ـووقعـيـالروايةـالثانية:ـ»ماـُحرـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص«ـبضمـ
ـفإنهـعاشـ ـاموت،ـويـإطاقـذلكـجوز، ـامهملةـوكرـالضادـامعجمة،ـأي:ـحره احاء

بعدـذلكـإىـيومـاإثنن.
قوله:ـ»كـتابًا«،ـقيل:ـهوـتعيـنـاخليفةـبعده،ـوسيأيـيءـمنـذلكـيـكتابـ

اأحكامـيـبابـااستخافـمنه.
ـالكشميهني:ـ»اـتضلون«ـوتقدمـيـالعلم،ـوكذاـيـ قوله:ـ»لنـتضلوا«،ـيـرواية

ـتوجيهه. ـالثانية،ـوتقدم الرواية
ـ»واـينبغيـعندـنبيـتنازع«،ـهوـمنـملةـاحديثـامرفوع،ـوحتملـأنـيكونـ قوله:
ـ»اـينبغيـعنديـ ـوقدـتقدمـيـالعلمـبلفظ: ـوالصوابـاأول، ـمنـقولـابنـعباس، مدرجًا

التنازع«.
قوله:ـ»فقالوا:ـماـشأنه؟ـأهجر«ـهمزةـجميعـرواةـالبخاري،ـويـالروايةـالتيـيـ
اجهادـبلفظ:ـ»فقالواـهجر«،ـبغرـمزةـووقعـللكشميهنيـهناك:ـ»فقالوا:ـهجرـهجرـ
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رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص«،ـأعادـ»هجر«ـمرتن،ـقالـعياض:ـمعنىـ»أهجر«:ـأفحش،ـيقال:ـهجرـ

الرجل:ـإذاـهذى،ـوأهجر:ـإذاـأفحش.
وتعقبـبأنهـيستلزمـأنـيكونـبسكونـاهاء،ـوالرواياتـكلهاـإناـهيـبفتحها،ـ
وقدـتكلمـعياضـوغرهـعىـهذاـاموضعـفأطالوا،ـوخصهـالقرطبيـتلخيصًاـحسنًا،ـ
ثمـخصتهـمنـكامه،ـوحاصله:ـأنـقوله:ـ»هجر«ـالراجحـفيهـإثباتـمزةـااستفهامـ
وبفتحاٍت؛ـعىـأنهـفعلـماٍض،ـقال:ـولبعضهم:ـ»أهجرًا؟«ـبضمـاهاءـوسكونـاجيمـ
والتنوينـعىـأنهـمفعولـبفعلـمضَمر،ـأي:ـ»قالـهجرًا،ـواهجرـــبالضمـثمـالسكونــ:ـ
ـامريضـالذيـاـينتظمـواـيعتدـبهـلعدمـفائدته،ـ اهذيان،ـوامرادـبه:ـهناـماـيقعـمنـكام
ووقوعـذلكـمنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـمستحيل؛ـأنهـمعصومـيـصحتـهـومرضه،ـلقولهـتعاى:ـ
ـإاـحقًا«. ـ»إيـاـأقولـيـالغضبـوالرضا ـولقولهـملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ـ]النجم:ـ3[،
وإذاـعرفـذلك،ـفإناـقالهـمنـقالهـُمنكرًاـعىـمنـتوقفـيـامتثالـأمرهـبإحضارـ
الكتفـوالدواة،ـفكأنهـقال:ـكيفـتتوقف؟ـأتظنـأنهـكغرهـيقولـاهذيانـيـمرضه؟ـ

امتثِْلـأمَرهـوأحْرُهـماـطلب؛ـفإنهـاـيقولـإاـاحق،ـقال:ـهذاـأحسنـاأجوبة.
قال:ـوحتملـأنـبعضهمـقالـذلكـعنـشِكـعرضـله،ـولكنـيبعدهـأنـاـينكرهـ
الباقونـعليهـمعـكوهمـمنـكبارـالصحابة،ـولوـأنكروهـعليهـلنقل،ـوحتملـأنـيكونـ
الذيـقالـذلكـصدرـعنـدهشـوحرة؛ـكاـأصابـكثرًاـمنهمـعندـموته،ـوقالـغره:ـ
وحتملـأنـيكونـقائـلـذلكـأراد:ـأنهـاشتدـوجُعه،ـفأطلقـالازمـوأرادـاملزومـأنـ

ـالذيـيقعـللمريضـينشأـعنـشّدةـوجعه. اهذيان
وقيل:ـقالـذلكـإرادةـسكوتـالذينـلغطواـورفعواـأصواهمـعنده،ـفكأنهـقالـ

إنـذلكـيؤذيهـويفيـيـالعادةـإىـماـذكر.ـ
وحتملـأنـيكونـقوله:ـ»أهجر«ـفعًاـماضيًاـمنـالـهْجرـــبفتحـاهاءـوسكونـ
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ـأي:ـاحياة،ـوذكرهـبلفظـامايـمبالغًة؛ـلِـاـرأىـمنـعاماتـ اجيمـوامفعولـمذوفــ

اموت.
قلت:ـويظهرـيـترجيُحـثالثـااحتااتـالتيـذكرهاـالقرطبي،ـويكونـقائلـ
ـالوجعـقدـيشتغلـ ذلكـبعُضـمنـقربـدخولهـيـاإسام،ـوكانـيعهدـأنـمنـاشتدـعليه
بهـعنـحريرـماـيريدـأنـيقوله؛ـجوازـوقوعـذلك،ـوهذاـوقعـيـالروايةـالثانية:ـفـقالـ
بعضهم:ـ»إنهـقدـغلبهـالوجع،ـووقعـعندـاإسمـاعيي:ـمنـطريقـممدـبنـخاد:ـعنـ
سفيانـيـهذاـاحديثـفقالوا:ـ»ماـشأنهـهجر؟«ـاستفهموه،ـوعنـابنـسعدـمنـطريقـ
أخرىـعنـسعيدـبنـجبر:ـ»أنـنبيـاهـليهجر«،ـويؤيدهـأنهـبعدـأنـقالـذلكـاستفهِموهـ
ـالذيـأرادهـوابحثواـ ـاختِرواـأمره،ـبأنـيستفهموهـعنـهذا ـاأمرـبااستفهامـأي: بصيغة

معهـيـكونهـاأوىـأوـا؟
ويـقولهـيـالروايةـالثانية:ـ»فاختصمواـفمنهمـمنـيقول:ـقـِربواـيكتبـلكم«ـماـ
يشعرـبأنـبعضهمـكانـمصمًاـعىـاامتثالـوالرّدـعىـمنـامتنعـمنهم،ـوماـوقعـمنهمـ
ااختافـارتفعتـالركةـكاـجرتـالعادةـبذلكـعندـوقوعـالتنازعـوالتشاجر،ـوقدـ
ـقالـ ـفرفعت، ـفرأىـرجلنـيتصان، ـالقدر، ـبليلة ـأنهـملسو هيلع هللا ىلصـخرجـيرهم مىـيـالصيام:
امازري:ـإناـجازـللصحابةـااختافـيـهذاـالكتابـمعـريحـأمرهـهمـبذلك؛ـأنـ
ااوامرـقدـيقارهاـماـينقلهاـمنـالوجوب،ـفكأنهـظهرتـمنهـقرينةـدلتـعىـأنـاأمرـ
ـالتحتمـبلـعىـااختيار،ـفاختلفـاجتهاُدهم؛ـوصّممـعمرـعىـاامتناع؛ـلِـاـ ليسـعى

قامـعندهـمنـالقرائنـبأنهـملسو هيلع هللا ىلصـقالـذلكـعنـغرـقصدـجازم.ـ
وعزمهـملسو هيلع هللا ىلصـكانـإماـبالوحي،ـوإماـبااجتهاد،ـوكذلكـتركه؛ـإنـكانـبالوحيـ
فبالوحي،ـوإاـفبااجتهادـأيضًا،ـوفيهـحجةـمنـقالـبالرجوعـإىـااجتهادـيـالرعيات.
وقالـالنووي:ـاتفقـقولـالعلاءـعىـأنـقولـعمر:ـ»حسبناـكتابـاهـمنـقوةـ



ــ 1327 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
ـلكوهاـ ـالعقوبة ـفاستحقوا ـرباـعجزواـعنها ـودقيقـنظره؛ـأنهـخيـأنـيكتبـأمورًا فقهه
منصوصة،ـوأرادـأنـاـينسدـبابـااجتهادـعىـالعلاء،ـويـتركهـملسو هيلع هللا ىلصـاإنكارـعىـعمرـ

تعاى:ـ﴿ڇ ڇ ڍ  قولهـ إىـ اهـ بقوله:ـ»حسبناـكتابـ رأَيه،ـوأشارـ إشارٌةـإىـتصويبهـ
ڍ ڌ ڌ﴾ـ]اأنعام:ـ38[،ـوحتملـأنـيكونـقصدـالتخفيفـعنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص؛ـ
ـالذيـأرادـكتابتهـليسـماـاـ ـالكرب،ـوقامتـعندهـقرينةـبأن لِـاـرأىـماـهوـفيهـمنـشدة
ـيركهـملسو هيلع هللا ىلصـأجلـاختافهم،ـواـيعارضـذلكـ ـالقبيلـم ـلوـكانـمنـهذا ـإذ يستغنونـعنه؛

قولـابنـعباس:ـ»إنـالرزية...«ـإلخ؛ـأنـعمرـكانـأفقهـمنهـقطعًا.
وقالـاخطاي:ـمـيتوهمـعمرـالغلَطـفياـكانـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيريدـكتابته،ـبلـامتناعهـ
مموٌلـعىـأنهـلـاـرأىـماـهوـفيهـمنـالكربـوحضورـاموتـخيـأنـجدـامنافقونـ
سبيًاـإىـالطعنـفياـيكتبه،ـوإىـملهـعىـتلكـاحالةـالتيـجرتـالعادةـفيهاـبوقوعـ
بعضـماـيالفـااتفاق،ـفكانـذلكـسببـتوقفـعمر،ـاـأنهـتعمدـخالفةـقولـالنبيـ

ملسو هيلع هللا ىلص،ـواـجوازـوقوعـالغلطـعليه،ـحاشاـوكّا!
وقدـتقدمـرحـحديثـابنـعباسـيـأواخرـكتابـالعلم.

ـيعيدونـ ـأي: ـيردونـعليه، ـامراد: ـيردونـعنه«ـحتملـأنـيكون ـ»وقدـذهبوا وقوله:
ـامذكورـعىـمنـ ـالقول ـامراد:ـيردونـعنه عليهـمقالتهـويستثبتونهـفيها،ـوحتملـأنـيكون

قالهـقوله،ـفقال:ـدعوي؛ـفالذيـأناـفيهـخرـماـتدعوننيـإليه.
قالـابنـاجوزيـوغره:ـيـحتملـأنـيكونـامعنى:ـدعوي؛ـفالذيـأعاينـهـمنـ
كرامةـاهـالتيـأعّدهاـيـبعدـفراقـالدنياـخٌرـماـأناـفيهـيـاحياة،ـأوـأنـالذيـأناـفيهـمنـ
امراقبةـوالتأهبـللقاءـاهـوالتـفُكرـيـذلكـونحوهـأفضُلـمنـالذيـتسألوننيـفيهـمنـ
ـأنـ ـامتناعيـمن ـامعنى:ـفإن ـيكون ـأن ـأوـعدمها،ـوحتمل ـالكتابة ـامصلحةـي امباحثةـعن

ـالكتابة. ـإليهـمن أكتبـلكمـخرـماـتدعونني
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قلت:ـوحتملـعكسه،ـأي:ـالذيـأرتـعليكمـبهـمنـالكتابةـخرـماـتدعوننيـ
إليهـمنـعدمها،ـبلـهذاـهوـالظاهر،ـوعىـالذيـقبلهـكانـذلكـاأمرـاختبارًاـوامتحانًاـ

فهدىـاهـعمرـمرادهـوخفَيـذلكـعىـغره.
ـيكتفـابنـ ـأفقهـمنـابنـعباسـحيثـاكتفىـبالقرآن،ـوم ـابنـبطال:ـعمر ـقول وأما
عباسـبه،ـوُتُعِقَبـبأنـإطاقـذلكـــمعـماـتقدمـــليسـبجيد؛ـفإنـقولـعمر:ـحسبناـ
كتابـاه،ـمـيردـأنهـيكتفىـبهـعنـبيانـالسنة،ـبلـلِـاـقامـعندهـمنـالقرينةـوخيـمنـ
ـالقرآنـاـ ـااعتادـعى ـالكتابـماـتقدمتـاإشارُةـإليه،ـفرأىـأن الذيـيرتبـعىـكتابة

يرتبـعليهـيءـماـخشيه.ـ
وأماـابنـعباسـفاـيقالـيـحقه:ـمـيكتِفـبالقرآن؛ـمعـكونهـحرـالقرآن،ـوأعلمـ
ـأوىـ ـلكونه ـبالتنصيصـعليه؛ ـفاتهـمنـالبيان ـأسفـعىـما الناسـبتفسرهـوتأويله،ـولكنه

منـااستنباط،ـواهـأعلم.
وسيأيـيـكفارةـامرضـيـهذاـاحديثـزيادٌةـابنـعباسـورحها،ـإنـشاءـاهـ

تعاى.
قوله:ـ»وأوصاهمـبثاث«،ـأي:ـيـتلكـاحالة،ـوهذاـيدلـعىـأنـالذيـأرادـأنـ
يكتبهـمـيكنـأمرًاـمتحتمـًا؛ـأنهـلوـكانـماـأمرـبتبليغهـمـيكنـيركهـلوقوعـاختافهم،ـ
ولعاقبـاهـمنـحالـبينهـوبنـتبليغه،ـولبلغهـهمـلفظًا؛ـكاـأوصاهمـبإخراجـامركنـ
ـفيحتملـأنـيكونـ ـلفظًا، ـأشياء ـأيامًا،ـوحفظواـعنه ـامقالة وغرـذلك،ـوقدـعاشـبعدـهذه

مموعهاـماـأرادـأنـيكتبه،ـواهـأعلم«))).ـاهـ.
ـقال:ـ ـقد ـأنـيكونـعمرـريـاهـعنه ـنفُي ـاأعام ـالتحقيقاتـمنـالعلاء ويـهذه

ـالباري«ـ)8:ـ34)(ـبرقمـ]68)4[. )))ـ»فتح
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إنـالنبيـهجر،ـبلـقاهاـبعُضـمنـكانـيـالبيت،ـوأماـعمرـفاـقال:ـإاـأنـامرضـغلبـ

ـفزالتـبذلكـتشنيعاتـالشيعةـعليه.ـ عىـالنبي،
وماـيـؤيدـبطانـماـيدعيهـالشيعةـاإماميةـيـأنـالنبيـعليهـالصاةـوالسامـ
اختصـعليًاـريـاهـعنهـبأمرـدونـغره،ـمنـخافة،ـأوـكتابـخاّص،ـأوـصحيفة،ـماـ

رواهـاإمامـالبخاري:ـعنـأيـجحيفةـقال:ـقلتـلعٍي...ـ
وحدثناـصدقةـبنـالفضل:ـأخرناـابنـعيينة:ـحدثناـمطرف:ـسمعتـالشعبيـ
حدثـقال:ـسمعتـأباـجحيفةـقال:ـسألُتـعليًاـريـاهـعنه:ـهلـعندكمـيءـماـ
ـفقال:ـوالذي فلق احبة، وبرأ  ـالناســ ـليسـعند ـما ـمرًة: ـــوقالـابنـعيينة ليسـيـالقرآن؟
النََسمة، ما عندنا إا ما ي القرآن إا فهًا ُيعطى رجل ي كتابه، وما ي الصحيفة، قلت: 

وما ي الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك اأسر، وأن ا يقتل مسلم بكافر))).
ـبوصيتهـ ـمنـاختصاصـعيـريـاهـعنه ـالشيعة ـادعاه ـما ـإبطاُل ـاأخبار ففيـهذه

ـامسلمنـكافة.ـ وعهِدهـمنـدون
وأماـادعاؤهمـأنـالنبيـأرادـأنـيويـباخافةـلعيـريـاهـعنه،ـفواهـلوـشاءـ
ـوالسامـعاشـبعدهاـ ـالصاة ـثمـإنهـعليه ـاللغطـعنـالتريحـبذلك، ذلكـَلـاـمنعهـمّرد

ـللمسلمن.ـ ـيريدـكتابته،ـأعلنه أيامًا،ـولوـكانـذلكـما
وأماـإنـاحتجواـبمؤاخاةـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـلعيـريـاهـعنه،ـفاـتوجبـهذهـامؤاخاةـ
ـالنبيـ ـقال ـامؤاخاة.ـوقد ـفمنـأينـتوجبهاـهذه ـاإمامةـواخافة ـفضلـعي،ـوأما إاـزيادة
عليهـالسامـأيـبكرـــكاـرواهـاإمامـالبخاريــ:ـ»لوـاخذتـخليًا،ـاخذتـأباـبكرـ

ـاهـصاحبكمـخلياً«)2). ـاخذ ـأخيـوصاحبيـوقد خليًا،ـولكنه

ـبالكافر،ـ)5)69). ـبابـاـيقتلـامسلم )))ـكتابـالديات،

ـبابـاخوخةـواممرـيـ= ـالبخاريـمنـحديثـابنـعباسـريـاهـعنها،ـكتابـالصاة، ـأخرجه (2(
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فإنـاحتجـالشيعةـبقولـالنبيـعليهـالسامـلعي:ـ»إنهـاـحبكـإاـمـؤمن،ـواـ

يبغضكـإاـمنافق«))). 
قلنا:ـهكذاـنقول،ـوهذهـمنـأشهرـفضائلهـوأبنـمناقبه،ـولوـأوجبـهذاـاخرـ
ـفقالـكاـيـاحديثـالذيـأخرجهـ ـقاهاـيـاأنصار، ـفإنهـملسو هيلع هللا ىلص، ـلأنصار، اإمامةـأوجبها
ـاه،ـومنـأبغضهمـ مسلم:ـ»اـحبهمـإاـمؤمن،ـواـيبغضهمـإاـمنافق،ـمنـأحبهمـأحبه

ـاه«)2).  أبغضه
وإنـاحتجـالشيعةـبأنـعليًاـريـاهـعنه،ـكانـشجاعًا،ـوأنهـكانـمنـأشدـالقومـ

بأسًا،ـوأربطهمـجأشًا.ـ
قيلـهم:ـالشجاعةـــوإنـحيزـهاـالفضلـــفليسـبحجةـاستحقاقـاخافة،ـ
فلقدـكانـيـاأنصارـمنـالشجعانـواأبطالـغرـواحد،ـمنهمـأبوـدجانة،ـوعاصمـبنـ
ثابتـبنـأيـاأقلح،ـوالراءـبنـمالك،ـوغرهمـمنـإخواهمـمنـامهاجرينـمنهمـعمرـ
ـاه،ـ ـأسد ـثبتتـالشجاعُةـيـكلـموطن،ـومزة ابنـاخطاب،ـولطلحة،ـوالزبرـبنـالعوام
وخالدـبنـالوليدـسيفـاه،ـكلـأولئكـهمـمواقُفـمذكورة،ـومشاهُدـمشهورة،ـوأيامـ

معروفة.ـ
امسجد،ـ)467(.ـولفظه:ـخرجـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيـمرضهـالذيـماتـفيه،ـعاصبـرأسهـبخرقة،ـ ـ=
ـالناسـأحدـأمنـعيـيـنفسهـومالهـ ـاهـوأثنىـعليه،ـثمـقال:ـ»إنهـليسـمن فقعدـعىـامنر،ـفحمد
منـأيـبكرـبنـأيـقحافة،ـولوـكنتـمتخذًاـمنـالناسـخلياًـاخذتـأباـبكرـخلياً،ـولكنـخلةـ

ـأيـبكر. ـامسجد،ـغرـخوخة ـأفضل،ـسدواـعنيـكلـخوخةـيـهذا اإسام
ـباب،ـ)3736(.ـوقال:ـ ـأبوابـامناقب، ـالرمذيـيـ»سننه«ـمنـحديثـعيـريـاهـعنه، ـأخرجه (((

هذاـحديثـحسنـصحيح.
ـبابـحبـ ـكتابـمناقبـاأنصار، ـالبخاريـيـ»صحيحه«ـمنـحديثـالراءـريـاهـعنه، ـأخرجه (2(

اأنصار،ـ)3783(.ـومسلمـيـ»صحيحه«،ـكتابـاإيان،ـبابـالدليلـعىـأنـحبـاأنصارـ
وعيـريـاهـعنهمـمنـاإيانـوعاماته،ـوبغضهمـمنـعاماتـالنفاق،ـ)75).
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ـاختصـببعضـالفضائلـواخصائص،ـولكنـ ـريـاهـعنه ـأنـعليًا ونحنـاـننكر
لكلـواحدـمنـكبارـالصحابةـخصيصٌةـوفضيلة،ـوتأَمْلـقولـالنبيـعليهـالسامـيـأيـ
بكرـالصديقـريـاهـعنهـيـاحديثـالذيـرواهـالبخاريـوغره:ـ»يأبىـاهـوامؤمنونـ

إاـأباـبكر«.
روىـاإمامـالبيهقيـيـ»سننهـالكرى«:ـعنـعائشةـريـاهـعنهاـقالت:ـدخلـ
عّيـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيـاليومـالذيـُبدئـفيه،ـفقلت:ـوارأساهـقال:ـ»لوددتـأنـذلكـكانـ
وأناـحيـفأصيـعليكـوأدفنك«ـقالت:ـفقلتـغرى:ـكأيـبكـيـذلكـاليومـمعرسًاـ
ـفإيـ ـأباكـوأخاكـحتىـأكتبـأيـبكرـكتابًا، ـادعيـي ـقال:ـ»أناـوارأساه، ببعضـنسائك،

أخافـأنـيتمنىـمتمٍن،ـويقولـقائل،ـويأبىـاهـوامؤمنونـإاـأباـبكر.ـ
قالـالبيهقي:ـرواهـمسلمـيـ»الصحيح«:ـعنـعبـيدـاهـبنـسعيد:ـعنـيزيدـبنـ
هارون،ـوأخرجهـالبخاريـمنـحديثـالقاسمـبنـممد:ـعنـعائشةـريـاهـعنها))). 

اهـ.
ويـاحديثـالذيـرواهـالبخاريـومسلمـــواللفظـمسلمــ:ـعنـممدـبنـجبرـ
ابنـمطعمـعنـأبيه:ـأنـامرأةـسألتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـشيئًاـفأمرهاـأنـترجعـإليه،ـفقالت:ـ
ياـرسولـاه،ـأرأيتـإنـجئتـفلمـأجدك؟ـــقالـأي:ـكأهاـتعنيـاموتـــقال:ـ»فإنـمـ

ـبكر«)2). ـأبا جدينيـفأي
ومنـاأحاديثـامحفوظةـعنـالنبيـماـيدلـعىـخافةـالشيخنـأيـبكرـوعمرـ

ـبعده،ـ))703)). ـللخافة ـأهًا ـيراه ـاإمامـعىـما ـبابـماـجاءـيـتنبيه ـالبغي، )))ـكتابـقتالـأهل

)2)ـكتابـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـبابـقولـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ»لوـكـنتـمتخذًاـخلياً«،ـ)3659(.ـوكتابـ

اأحكام،ـبابـااستخاف،ـ)7220(.ـكتابـااعتصامـبالكتابـوالسنة،ـبابـاأحكامـالتيـ
ـكتابـمنـفضائلـالصحابةـ تعرفـبالدائل،ـوكيفـمعنىـالدالةـوتفسرها،ـ)7360(.ـومسلم،

ريـاهـعنه،ـبابـمنـفضائلـأيـبكرـالصديقـريـاهـعنه،ـ)2386).
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ريـاهـعنها،ـدالةـأقوىـمـاـحتجـبهـالشيعةـعىـخافةـاإمامـعيـريـاهـعنه،ـ
ومنـذلكـماـرواهـاحاكم:ـعنـحذيفةـبنـاليانـريـاهـعنهاـقالـسمعتـرسولـاهـ
ملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»اقـتدواـباللذينـمنـبعديـأيـبكرـوعمر،ـواهتدواـهديـعار،ـومسكواـ

بعهدـبنـأمـعبد«))).
ورواهـالتـرمذيـعنـحذيفةـوعنـابنـمسـعود،ـوفيـه:ـ»وتـمسكواـبعهدـابنـ
مسعود«)2)،ـوعندـاحاكمـ»وإذاـحدثكمـابنـأمـعبدـفصِدقوه«)3)،ـورواهـالبيهقيـيـ

ـالكرى«ـعنـحذيفة)4)،ـوغرهم. »سننه
وروىـابنـحبانـيـ»صحيحه«:ـعنـأيـقتادةـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إنـيطعـ

الناسـأباـبكرـوعمرـفقدـأرشدوا«)5).
ورواهـاإمامـأمد،ـوفيه:ـ»يرشدوا«)6).

قالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:ـ
»وقدـصحـأنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»إنـيطعـالناسـأباـبكرـوعمرـيرشدوا«.«)7).ـاهـ.

ـالصديقـبنـأيـقحافةـريـاهـعنها،ـ))445). ـبكر ـأبو ـالصحابةـريـاهـعنهم، )))ـكتابـمعرفة

)2)ـمنـحديثـابنـمسعودـريـاهـعنه،ـأبوابـامناقب،ـبابـمناقبـعبدـاهـبنـمسعودـريـاهـ

عنه،ـ)3805(.ـوقال:ـهذاـحديثـغريبـمنـهذاـالوجه.ـومنـحديثـحذيفةـريـاهـعنه،ـ
)3807(.ـوقال:ـهذاـحديثـحسنـصحيح.

)3)ـمنـحديثـحذيفةـريـاهـعنه،ـكتابـمعرفةـالصحابةـريـاهـعنهم،ـأبوـبكرـبنـأيـقحافةـ

ريـاهـعنها،ـ)4453).
ـبعده،ـ)7033)). ـللخافة ـأهاً ـيراه ـاإمامـعىـمن ـبابـماـجاءـيـتنبيه ـالبغي، )4)ـكتابـقتالـأهل

)5)ـكتابـإخبارهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـمناقبـالصحابة،ـ))690).

)6) )22546(،ـ)37:ـ235).

ـالباري«ـ)):ـ309). )7)ـ»فتح
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ـاأصبهاي:ـ ـنعيم ـأبو ـاإمام قال

»وللصديقـريـاهـعنهـمناقُبـمشهورةـوفضائُلـمعدودة،ـواكتفيناـهاهناـمنهاـ
ـاأمةـوأفاضلـالصحابةـمنـامهاجرينـواأنصارـمنـ ـالذيـأمعتـعليه ـالقدر؛ـأن هذا
تفضيلهـوتقديمهـُيغنيـعنـإيرادـكثرـمنـالرواياتـيـشأنه،ـولعمريـإنـاأمةـامختارةـ

امشهودـهاـبأهاـخرـاأمم،ـاـجتمعـإاـعىـحقـهدى«))).ـاهـ.
واـيلتفتـبعدـهذا،ـإىـاخافـالذيـحصلـبنـامسلمنـقبلـإماعهمـعىـ
أيـبكر،ـفإنـنفسـاتفاقهمـعليهـدليلـعىـبطانـماـادعوهـقبلـااتفاق؛ـكاـاـيصحـأنـ
يكونـعىـامسلمنـأمران،ـفإنهـغرـموافقـمصلحةـامؤمنن،ـوقدـتكلمناـعىـذلكـيـ

موضعه.ـ
الكام عى قول عمر: »كانت فلتة«

وإنـاحتجـالشيعةـباـقالهـعمرـبنـاخطابـمنـأنـبيعةـأيـبكرـكانتـفلتة.ـ
فإنناـنقولـهمـهذاـالقولـمنهـمـيكنـتوهينًاـأمرهـوبيعته،ـوهاَكـماـقالهـكاـرواهـ
ـليسـبمستقيمـواـصوابًا.ـ ـأمرـاإمامة ـلزعزعة ـلتعرفـأنـماـحتجونـبه ـالبخاري؛ اإمام
رجااًـ أقرئـ كنتـ قال:ـ عباسـ ابنـ عنـ البخاريـيـ»صحيحه«ـ اإمامـ روىـ
منـامهاجرينـمنهمـعبدـالرمنـبنـعوف،ـفبيناـأناـيـمنزلهـبمنىـــوهوـعندـعمرـبنـ
اخطابـيـآخرـحجةـحجهاـــإذـرجعـإيـعبدـالرمن،ـفقال:ـلوـرأيتـرجاًـأتىـأمرـ
ـبايعتـ ـلقد ـلوـقدـماتـعمر ـأمرـامؤمنن،ـهلـلكـيـفانـيقول: ـيا ـفقال: امؤمننـاليوم،

فانًا،ـفواهـماـكانتـبيعةـأيـبكرـإاـفلتة،ـفتمت.

)))ـ»تثبيتـاإمامة«ـص93.
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فغضبـعمر،ـثمـقال:ـإيـإنـشاءـاهـلقائمـالعشيةـيـالناس،ـفمحذرهمـهؤاءـ

ـأمورهم.ـ ـيغصبوهم ـأن ـيريدون الذين
قالـعبدـالرمن:ـفقلت:ـياـأمرـامؤمننـاـتفعل؛ـفإنـاموسمـجمعـرعاعـالناسـ
وغوغاءهم؛ـفإهمـهمـالذينـيغلبونـعىـقربكـحنـتقومـيـالناس،ـوأناـأخشىـأنـ
تقوم،ـفتقولـمقالةـيطرهاـعنكـكلـمطر،ـوأنـاـَيعوها،ـوأنـاـيضعوهاـعىـمواضعها،ـ
ـالفقهـوأرافـالناسـ ـاهجرةـوالسنة،ـفتخلصـبأهل ـامدينة؛ـفإهاـدار فأمهلـحتىـتقدم

ـالعلمـمقالتك،ـويضعوهاـعىـمواضعها. فتقولـماـقلتـمتمكنًا،ـفيعيـأهل
فقالـعمر:ـواه،ـإنـشاءـاهـأقومنـبذلكـأولـمقامـأقومهـبامدينة.

قالـابنـعباس:ـفقدمناـامدينةـيـعقبـذيـاحجة،ـفلاـكانـيومـاجمعةـعجلتـ
ـإىـركنـ ـبنـنفيلـجالسًا ـبنـعمرو ـبنـزيد الرواحـحنـزاغتـالشمس،ـحتىـأجدـسعيد
امنر،ـفجلستـحولهـمسـركبتيـركبته،ـفلمـأنشبـأنـخرجـعمرـبنـاخطاب،ـفلاـ
رأيتهـمقباً،ـقلتـلسعيدـبنـزيدـبنـعمروـبنـنفيل:ـليقولنـالعشيةـمقالًةـمـيُقلهاـمنذـ

استخلف!ـفأنكرـعّيـوقال:ـماـعسيتـأنـيقولـماـمـيُقلـقبله.
فجلسـعمرـعىـامنر،ـفلاـسكتـامؤذنونـقامـفأثنىـعىـاهـباـهوـأهله،ـثمـ
قال:ـأماـبعد،ـفإيـقائلـلكمـمقالةـقدـقدرـيـأنـأقوها،ـاـأدريـلعلهاـبنـيديـأجي،ـ
فمنـعقلهاـووعاها،ـفليحّدثـهاـحيثـانتهتـبهـراحلته،ـومنـخيـأنـاـيعقلهاـفاـ

أحّلـأحدـأنـيكذبـعّي.
إنـاهـبعثـممدًاـملسو هيلع هللا ىلصـباحق،ـوأنزلـعليهـالكتاب،ـفكانـماـأنزلـاهـآيةـالرجم،ـ
فـقرأناها،ـوعقلناها،ـووعينـاها،ـرجمـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـورمناـبعده،ـفأخشىـإنـطالـ
بالناسـزمانـأنـيقولـقائل:ـواه،ـماـنجدـآيةـالرجمـيـكتابـاه،ـفيضلواـبركـفريضةـ
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أنزهاـاه،ـوالرجمـيـكتابـاهـحقـعىـمنـزنىـإذاـأحصنـمنـالرجالـوالنساء،ـإذاـ

قامتـالبينة،ـأوـكانـاحبل،ـأوـااعراف.
ثمـإناـكناـنقرأـفياـنقرأـمنـكتابـاه:ـأنـاـترغبواـعنـآبائكم؛ـفإنهـكفرـبكمـأنـ

ترغبواـعنـآبائكم،ـأوـإنـكفرًاـبكمـأنـترغبواـعنـآبائكم.
أاـثمـإنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»اـتطرويـكاـأطريـعيسىـبنـمريم،ـوقولوا:ـ

ـاهـورسوله«. عبد
ـبايعُتـفانًا،ـفاـيغرنـ ـلوـقدـماتـعمر ـيقول:ـواه، ـبلغنيـأنـقائاًـمنكم ـإنه ثم
امرؤـأنـيقول:ـإناـكانتـبيعةـأيـبكرـفلتةـومت،ـأا وإها قد كانت كذلك، ولكن اه 
وقى َرها، وليس فيكم من ُتـقطع اأعناق إليه مثل أي بكر، من بايع رجاً من غر 
مشورة من امسلمن فا يتابع هو وا الذي تابعه تغّرَة أن ُيقتا،ـوإنهـقدـكانـمنـخرناـ
حنـتوىـاهـنبيهـملسو هيلع هللا ىلص:ـأنـاأنصارـخالفوناـواجتمعواـبأرهمـيـسقيفةـبنيـساعدة،ـ
ـامهاجرونـإىـأيـبكرـفقلتـأيـبكر:ـياـ وخالفـعناـعيـوالزبرـومنـمعها،ـواجتمع
ـلِقَيناـ ـفلاـدنوناـمنهم ـنريدهم، ـفانطلقنا ـإىـإخوانناـهؤاءـمنـاأنصار، ـبنا ـانطلْق ـبكر، أبا
ـمعرـامهاجرين؟ـ ـأينـتريدونـيا ـفقاا: ـالقوم، ـماـماأـعليه منهمـرجانـصاحانـفذكرا
ـأمركم،ـ ـاقضوا ـأنـاـتقربوهم، ـإخوانناـهؤاءـمنـاأنصار،ـفقاا:ـاـعليكم ـنريد فقلنا:

فقلت:ـواهـلنأتينهم.
ـفقلتـ ـرجلـمزّمٌلـبنـظهرانيهم، ـفإذا ـبنيـساعدة فانطلقناـحتىـأتيناهمـيـسقيفة
منـهذا؟ـفقالوا:ـهذاـسعدـبنـعبادة،ـفقلت:ـماـله؟ـقالوا:ـُيوَعك،ـفلاـجلسناـقليًاـ
تشهدـخطيبهم،ـفأثنىـعىـاهـبمـاـهوـأهله،ـثمـقال:ـأماـبعد،ـفنحنـأنصارـاه،ـوكتيبةـ
اإسام،ـوأنتمـمعرـامهاجرينـرهط،ـوقدـدفتـدافةـمنـقومكم،ـفإذاـهمـيريدونـأنـ

يتزلوناـمنـأصلناـوأنـحضنوناـمنـاأمر.
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فلاـسكتـأردُتـأنـأتكلم،ـوكنتـقدـزّورتـمقالًةـأعجبتنيـأردُتـأنـأقدمهاـ
بنـيديـأيـبكر،ـوكنتـأداريـمنهـبعضـاحد،ـفلاـأردُتـأنـأتكلمـقالـأبوـبكر:ـعىـ
ِرسِلك،ـفكرهتـأنـأغضبه،ـفتكلمـأبوـبكر،ـفكانـهوـأحلمـمنيـوأوقر،ـواهـماـتركـ

منـكلمةـأعجبتنيـيـتزويريـإاـقالـيـبدهتهـمثلها،ـأوـأفضلـمنها،ـحتىـسكت.
فقال:ـماـذكرتمـفيكمـمنـخر،ـفأنـتمـلهـأهل،ـولنـيعرفـهذاـاأمرـإاـهذاـ
احيـمنـقريش،ـهمـأوسطـالعربـنسبًاـودارًا،ـوقدـرضيتـلكمـأحدـهذينـالرجلنـ
فبايعواـأهمـاـشئتم،ـفأخذـبيدي،ـوبيدـأيـعبيدةـبنـاجراح،ـوهوـجالسـبينـنا،ـفلمـ
أكرهـماـقالـغرها،ـكانـــواهـــأنـأقّدمـفتربـعنقي،ـاـيقربنيـذلكـمنـإثٌمـأحَبـ
إيـمنـأنـأتأّمرـعىـقومـفيهمـأبوـبكر،ـاللهمـإاـأنـتسولـيـنفيـعندـاموتـشيئًاـاـ

أجدهـاآن.
ـأمر،ـومنكمـ ـامرجب،ـمنا ـامحكك،ـوعذيقها ـأناـجذيلها فقالـقائلـمنـاأنصار:
أمر،ـياـمعرـقريش،ـفكثرـاللغط،ـوارتفعتـاأصوات،ـحتىـفرقتـمنـااختافـ
فقلت:ـابسطـيدكـياـأباـبكر،ـفبسطـيده،ـفبايعته،ـوبايعهـامهاجرون،ـثمـبايعتهـاأنصارـ
ـبنـعبادة،ـفقلت:ـقتلـاهـسعدـ ـبنـعبادة،ـفقالـقائلـمنهم:ـقتلتمـسعد ونزوناـعىـسعد

ابنـعبادة.
قالـعمر:ـوإناـــواهـــماـوجدناـفياـحرناـمنـأمرـأقوىـمنـمبايعةـأيـبكر،ـ
ـبايعناهمـعىـماـاـ ـفإما ـبعدنا، ـيبايعواـرجاًـمنهم ـأن ـتكنـبيعة ـالقوَمـوم ـفارقنا ـإن خشينا
ـامسلمن،ـفاـ ـبايعـرجًاـعىـغرـمشورةـمن ـنخالفهم،ـفيكونـفساد،ـفمن نرى،ـوإما

يتابعـهوـواـالذيـبايعهـتغّرةـأنـُيقتا))).ـاهـ.
هذاـهوـميعـماـقالهـعمرـريـاهـعنه،ـومنـيقرأـكامهـويقول:ـإنهـيشككـيـ

ـأحصنت،ـ)6830). ـإذا ـالزنا ـاحبىـمن ـبابـرجم )))ـكتابـاحدود،
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ـيقومـيـنفوسـ ـالرهاتـما ـأوـغرـذلكـما ـإهاـغرـصحيحةــ ـيقول: ـأو ـأيـبكر، خافة

ـالصواب،ـولراجْعـنفسه. ـفقدـأخطأـوابتعدـعن ـاحقــ بعضـامنحرفنـعن
ـاأصبهاي:ـ ـاإمام قال

ـأنـاجتاعـاأنصارـيـالسقيفةـ ـ»كانتـفلتة«: ـبقوله: »وإناـعنىـعمرـريـاهـعنه
ــعنـغرـميعادـمنـامهاجرينـوإعامـهمـــكانتـفلتةـخوفًاـأنـيرمواـواـيتابعوهمـ
عليه،ـفيوجبـاإنكارـعليهم،ـوامقاتلةـهمـإنـامتنعوا،ـفوقىـاهـّرـالقتالـواإنكار،ـ
ـبيعتهـ ـإن ـالقول: ـاإنكارـعىـمنـقالـهذا فإناـخرجـهذاـمنـعمرـريـاهـعنهـعىـوجه

كانتـفلتة،ـاـعىـوجهـاإخبارـبهـأصًا«))).ـاهـ.
ـابنـحبانـيـ»صحيحه«:ـ قال

»قالـأبوـحاتمـريـاهـعنه:ـقولـعمر:ـ»إنـبيعةـأيـبكرـكانتـفلتـةـولكنـاهـ
وقىـرها«ـيريد:ـأنـبيعةـأيـبكرـكانـابتداؤهاـمنـغرـمأ،ـواليءـالذيـيكونـعنـ
غرـمأـيقالـله:ـالفلتة،ـوقدـيتوقعـفياـاـجتمعـعليهـامأـالُر،ـفقال:ـوقىـاهـرها،ـ

يريدـالَرـامتوقعـيـالفلتات،ـاـأنـبيعةـأيـبكرـكانـفيهاـٌر«)2).ـاهـ.
والفلتة:ـهيـالبغتة،ـأي:ـمنـدونـتدبرـمسبق،ـونقلـابنـحجرـعنـاخطايـيـ

ـالباري«:ـ ـالفلتةـيـ»فتح تفسرـمعنى
ـالذيـاـيلحقـيـالفضلـاـيصلـإىـمنزلةـ ـالسابقـمنكم ـأن ـيريد: »قالـاخطاي:
ـأواًـيـامأـاليسر،ـ ـله ـلهـمثلـماـوقعـأيـبكرـمنـامبايعة ـأنـيقع ـفاـيطمعـأحد أيـبكر،
ثمـاجتاعـالناسـعليهـوعدمـاختافهمـعليه؛ـلِـاـحققواـمنـاستحقاقه،ـفلمـحتاجواـيـ

أمرهـإىـنظرـواـإىـمشاورةـأخرى،ـوليسـغرهـيـذلكـمثله.ـانتهىـملخصًا.

)))ـ»تثبيتـاإمامة«ـص98.

ـالوالدين،ـ)4)4). ـبابـحق )2)ـكتابـالرـواإحسان،
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وفيهـإشارةـإىـالتحذيرـمنـامسارعةـإىـمثلـذلكـحيثـاـيكونـهناكـمثلـأيـ
ـللمسلمن،ـ ـاه،ـولنـجانبه ـالصفاتـامحمودةـمنـقيامهـيـأمر ـاجتمعـفيهـمن ـلِـا بكر؛
وحسنـخلقه،ـومعرفتهـبالسياسة،ـوورعهـالتاّم،ـمنـاـيوجدـفيهـمثلـصفاتهـاـيؤمنـ

ـاهـ. ـالر«))). ـااختافـالذيـينشأـعنه منـمبايعتهـعنـغرـمشورة
الكام عى خلف عٍي ري اه عنه ستَة أشهر عن البيعة:

روىـالبخاري:ـعنـعائشة:ـأنـفاطمةـعليهاـالسامـبنتـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـأرسلتـإىـ
أيـبكرـتسألهـمراثهاـمنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـماـأفاءـاهـعليهـبامدينةـوفدك،ـوماـبقيـمنـ

مسـخير.
فقالـأبوـبكر:ـإنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»اـنورثـماـتركناـصدقة«،ـإنمـاـيأكلـآلـ
ممدـملسو هيلع هللا ىلصـيـهذاـامال،ـوإيـواهـاـأغرـشيئًاـمنـصدقةـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـحاهاـالتيـ
كانتـعليهاـيـعهدـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـوأعملنـفيهاـباـعملـبهـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـفأبىـأبوـ

بكرـأنـيدفعـإىـفاطمةـمنهاـشيئًا.
ـفلمـتكلمهـحتىـتوفيت،ـوعاشتـ ـفهجرته، فوجدتـفاطمةـعىـأيـبكرـيـذلك،
ـبكر،ـوصىـ ـأبا ـُيؤِذنـها ـتوفيتـدفنهاـزوجهاـعيـليًا،ـوم ـفلا ـأشهر، ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـستة بعد
عليها،ـوكانـلعٍيـمنـالناسـوجٌهـحياَةـفاطمة،ـفلاـتوفيتـاستنكرـعٌيـوجوهـالناس،ـ
فالتمسـمصاحَةـأيـبكرـومبايعته،ـومـيكنـيبايعـتلكـاأشهر،ـفأرسلـإىـأيـبكر:ـ
أنـائتناـواـيأتناـأحدـمعك.ـكراهيًةـمحرـعمر،ـفقالـعمر:ـاـواهـاـتدخلـعليهمـ

وحدك،ـفقالـأبوـبكر:ـوماـعسيتهمـأنـيفعلواـي؟ـواهـآتينّهم.
فدخلـعليهمـأبوـبكر،ـفتشهدـعي،ـفقال:ـإناـقدـعرفناـفضلك،ـوماـأعطاكـاه،ـ

ـالباري«ـ)2):ـ50)). )))ـ»فتح
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ـنرىـلقرابتناـ ـباأمر،ـوكنا ـاهـإليك،ـولكنكـاستبددَتـعلينا ـننفسـعليكـخرًاـساقه وم

منـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـنصيبًا،ـحتىـفاضتـعيناـأيـبكر.
فلمـاـتكلمـأبوـبكرـقال:ـوالذيـنفيـبيده،ـلقرابُةـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـأحُبـإيـأنـ
ـاأموالـفلمـآُلـفيهاـعنـاخر،ـ ـالذيـشجرـبينيـوبينكمـمنـهذه أصلـمنـقرابتي،ـوأما
ومـأتركـأمرًاـرأيُتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيصنعهـفيهاـإاـصنعُته،ـفقالـعيـأيـبكر:ـموعدكـ

ـللبيعة. العشيَة
ـالظهر،ـرقيـعىـامنرـفتشّهد،ـوذكرـشأنـعيـوخلفهـعنـالبيعة،ـ فلاـصىـأبوـبكر
وعذرهـبالذيـاعتـذرـإليه،ـثمـاستغفر،ـوتـشهدـعيـفعّظمـحَقـأيـبكر،ـوحّدثـأنهـمـ
ـنرىـلناـيـ ـاهـبه،ـولكنا ـللذيـفضله ـنفاسًةـعىـأيـبكرـواـإنكارًا حملهـعىـالذيـصنع

ـنصيبًا،ـفاستبدـعليناـفوجدناـيـأنفسنا. ـاأمر هذا
ـبذلكـامسلمون،ـوقالوا:ـأصبت،ـوكانـامسلمونـإىـعيـقريبًاـحنـراجعـ فُرّ

ـامعروف))). اأمر
قالـابنـحجرـيـ»الفتح«:ـ

»قوله:ـ»وكانـلعيـمنـالناسـوجهـحياةـفاطمةـأي:ـكانـالناسـحرمونهـإكرامًاـ
ذلكـ عنـ الناسـ قّرـ بكر،ـ أيـ عندـ احضورـ عدمـ واستمرـعىـ ماتت،ـ فلاـ لفاطمةـ
ـلـاـ ـاحديث: ـالناس،ـولذلكـقالتـعائشةـيـآخر ـفيه ـفياـدخل ااحرام؛ـإرادةـدخوله
جاءـوبايعـكانـالناسـقريبًاـإليهـحنـراجعـاأمرـبامعروف،ـوكأهمـكانواـيعذرونهـيـ
التخلفـعنـأيـبكرـيـمدةـحياةـفاطمة؛ـلشغلهـهاـومريِضهاـوتسليتهاـعاـهيـفيهـمنـ
ـامراثـرأىـ ـأيـبكرـعليهاـفياـسألتهـمن ـلـاـغضبتـمنـرد ـأبيهاـملسو هيلع هللا ىلص،ـوأها احزنـعى

عىـأنـيوافقهاـيـاانقطاعـعنه.

ـبابـغزوةـخير،ـ)4240). )))ـكتابـامغازي،
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ـفالتمسـمصاحةـأيـبكرـومبايعته،ـ ـالناس، ـاستنكرـعيـوجوه ـ»فلاـتوفيت؛ قوله:
العذرـلعيـيـخلفهـ امازري:ـ يبايعـتلكـاأشهر«ـأي:ـيـحياةـفاطمة،ـقالـ ومـيكنـ
معـماـاعتذرـهوـبه:ـأنهـيكفيـيـبيعةـاإمامـأنـيقعـمنـأهلـاحلـوالعقد،ـواـجبـ
ـالتزامـطاعتهـ ااستيعاب،ـواـيلزمـكلـأحدـأنـحرـعندهـويضعـيدهـيـيده،ـبلـيكفي
واانقيادـلهـبأنـاـيالفه،ـواـيشقـالعصاـعليه،ـوهذاـكانـحالـعيـمـيقعـمنهـإاـ

التأخرـعنـاحضورـعندـأيـبكر،ـوقدـذكرتـسببـذلك.
ـاأكثر:ـ»محرـعمر«،ـوالسببـيـذلك:ـ قوله:ـ»كراهيةـليحرـعمر«ـيـرواية
ـفكأهمـخُشواـ ـلينًا، ـبكرـرقيقًا ـأبو ـألفوهـمنـقوةـعمرـوصابتهـيـالقولـوالفعل،ـوكان ما
ـاهـ. ـُتفيـإىـخافـماـقصدوهـمنـامصافاة«))). ـالتيـقد ـامعاتبة منـحضورـعمرـكثرة

وقال:ـ
»قالـالقرطبي:ـمنـتأملـماـدارـبنـأيـبكرـوعيـمنـامعاتبةـومنـااعتذار،ـوماـ
تضّمنـذلكـمنـاإنصاف،ـعرفـأنـبعضهمـكانـيعرفـبفضلـاآخر،ـوأنـقلوهمـ
ـلكنـالديانةـ ـوإنـكانـالطبعـالبريـقدـيغلبـأحيانًا، ـوامحبة، كانتـمتفقةـعىـااحرام

تردـذلك،ـواهـاموفق.
وقدـمسكـالرافضةـبتأُخرـعيـعنـبيعةـأيـبكرـإىـأنـماتتـفاطمة،ـوهذياهمـ
ـيدفعـيـحجتهم،ـوقدـصححـابنـحبانـوغُرهـمنـ ـاحديثـما يـذلكـمشهور،ـويـهذا

حديثـأيـسعيدـاخدريـوغره:ـأنـعليًاـبايعـأباـبكرـيـأولـاأمر.
وأماـماـوقعـيـمسلم:ـعنـالزهريـأنـرجاًـقالـله:ـمـيبايعـعٌيـأباـبكرـحتىـ
ـُيسنده،ـ ـالبيهقيـبأنـالزهريـم ـفقدـضّعفه ـقال:ـاـواـأحدـمنـبنيـهاشم؛ ماتتـفاطمة،
ـلأوى؛ـ ـمؤّكدة ـثانيًة ـبيعة ـبايعه ـبأنه ـاموصولةـعنـأيـسعيدـأصّح،ـومعـغره وأنـالرواية

ـالباري«ـ)7:ـ494). )))ـ»فتح
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ـيبايعهـعيـ ـفيحملـقولـالزهري:ـم ـتقدم،ـوعىـهذا ـماـكانـوقعـبسببـامراثـكا إزالة
ـأشبهـذلك؛ـفإنـيـانقطاعـمثلهـ ـله،ـواحضورـعنده،ـوما ـامازمة يـتلكـاأيامـعىـإرادة
عنـمثلهـماـُيوهمـمنـاـيعرفـباطَنـاأمرـأنهـبسببـعدمـالرضاـبخافته،ـفأطلقـمنـ
أطلقـذلك،ـوبسببـذلكـأظهرـعىـامبايعةـالتيـبعدـموتـفاطمةـعليهاـالسامـإزالةـ

ـاهـ. ـالشبهة«))). هذه
فهذاـخاصةـماـيتعلقـبتأخرـبيعةـاإمامـعيـريـاهـتعاىـعنهـتلكـاأشهرـ

الستة.ـ
فمنـاحتجـها،ـفاأمرـدائرـعندهـبنـأنـيكونـاإمامـعٌيـقدـأمرهـالنبيـعليهـ

السامـبعدـالبيعةـأحدـغرـنفسه،ـأوـأنهـتأخرـاجتهادـرآهـثمـرجعـعنه.ـ
ـيستلزمـخالفةـاأمر؟ـ ـإذنـبايعـبعدـذلك؟ـأليسـهذا ـفلَم ـكانـمأمورًا، فإنـقيلـبأنه
ولكنهـاـيصحـالظنـباإمامـعيـأنـيالفـأمرـالنبيـعليهـالسام،ـفلمـيبقـإاـأنهـكانـ

رأيًاـارتآه،ـثمـرجعـعنه،ـوهذاـأوىـبه،ـوأليُقـبدينهـوعلمهـريـاهـعنه.ـ
وقـدـثبتـعنـعيـريـاهـعنهـأنهـكانـيقول:ـأاـأخبـركمـبخرـالناسـبعدـ

رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـأبوـبكرـوبعدهـعمرـريـاهـعنها)2). 
وعنـابنـعمرـأنهـقال:ـكناـنقولـعىـعهدـرسولـاه:ـخرـالناسـرسولـاه،ـثمـ

أبوـبكر،ـثمـعمرـعليهمـالسام)3).ـويـرواية:ـثمـعثان،ـثمـنسكت)4).

ـالباري«ـ)7:ـ495). )))ـ»فتح

)2)ـأخرجهـابنـماجهـي»سننه«،ـافتـتاحـالكتابـيـاإيانـوفضائلـالصحابةـوالعلم،ـفضلـعمرـ

ريـاهـعنه،ـ)06)(.ـوأمدـيـ»مسنده«،ـ)054)(،ـ)2:ـ492).
)3)ـأخرجهـأمدـي»مسنده«،ـ)4797(،ـ)8:ـ6)4(.ـوابنـأيـشيبةـيـ»مصنفه«،ـكتابـالفضائل،ـماـ

ـالصديقـريـاهـعنه،ـ)32598). ذكرـيـأيـبكر
ـأبوـيعىـي»مسنده«،ـ)5602(،ـ)9:ـ454). )4)ـأخرجه
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ادعاؤهم أن عليًا إنا بايع تقّيـًة!

قالـاإمامـاأصبهايـراّدًاـعىـمنـادعىـذلك:ـ
ـفلوـكانتـعنـ ـأشهر، ـقعدـعنـبيعتهـستة ـفياـسلفـمنـكامكـأنه »قدـاحتججَت
ـبمكروهـومـُحملـعىـبيعته؟ـ ـُيلَق ـأشهرـم ـفكيفـوبقيـستة ـأمهلـساعًةـواحدة، ـَلـا تقيًة
فمنـأيـيءـكانـياف؟ـوهلـبايعـإاـماـظهرـلهـمنـاحق؟ـووجبتـعليهـمتابعةـاحقـ

ـالذيـكانـعليهـقبلـذلك.ـ ومفارقةـرأيه
فأُيـقبحـأقبُحـماـنسبتمـإليهـأمرـامؤمننـعليًاـريـاهـعنه،ـإذـقلتم:ـإنهـفارقـ
احقـالذيـكانـعليه،ـوتابعـالباطلـواجورـخوفًاـوتقية،ـأليسـكانـعامةـالصحابةـمنـ
ـمعهـويتبعهـعىـرأيه؟ ـيقوم ـأماـكانـمنهمـواحد ـبامدينة؟ السابقنـوامهاجرينـواأنصار
ـيقتيـمنـقولكمـماـتضمرونهـمنـسوءـااعتقادـيـالصحابةـريـاهـعنهم،ـ هذا
ففيـذلكـجوزـماـطعنـبهـاخوارُجـامّرُقـمنـتكفرـأمرـامؤمننـعيـوعثانـريـاهـ

عنها،ـوهذاـماـاـيقولهـذوـعقلـودين«))).ـاهـ.
ـوبيانـسوءـ ـمزاعمـالشيعة، ـكاٍفـيـالدالةـعىـبطانه ـالكامـعىـاختصاره وهذا
اعتقادهم،ـواحقيقةـأنـمذهبـالشيعةـيقومـعىـمردـتوُماتـوخُياتـاـحاصلـمنـ

حتها.ـ
وهذا يكون قد ثبت أن اإمام أبا بكر كان خليفة للمسلمن حّقاً، وا يوجد ما 

يعارض ذلك ما عرض ي بعض اأوهام امنحرفة. 
وإثباتـإمامةـاأئمةـاأربعةـبعدـأيـبكرـأسهُلـوأير،ـولذلكـنقولـفيهاـقواًـ

ـاهـتعاى:ـ خترًاـكافيًاـبإذن

)))ـ»تثبيتـاإمامة«ـص06).
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ـامسلمون،ـ ـبكرـرشحهـلإمامةـوارتضاه ـفإنـأبا ـعمر بن اخطابـريـاهـعنه، أما

فإنـقيل:ـ»مـيكنـأيـبكرـأنـيفوضـأمرـاخافةـإىـعمرـدونـامسلمن!
قيلـله:ـلـاـعلمـالصديقـريـاهـعنهـمنـفضلـعمرـريـاهـعنهـونصيحتـهـ
ـيكنـليَسَعهـيـذاتـاهـ ـم ـالثاقبة ـكانـيعينهـعليهـيـأيامهـمنـامعونة ـوما ـُيقَلد، وقوتهـعىـما
ونصيحتهـلعبادـاهـتعاىـأنـيعدلـهذاـاأمرـإىـغره،ـوماـكانـيعلمـمنـشأنـالصحابةـ
ريـاهـعنهمـأهمـيعرفونـمنهـماـعرف،ـواـيشكلـعليهمـيـيءـمنـأمرهـفّوضـ
إليهـذلك،ـفريـامسلمونـلهـذلكـوسّلموه،ـولوـخالطهمـيـأمرهـارتياٌبـأوـشبهةـ
أنكروه،ـومـيتـابعوهـكاتباعهمـأباـبكرـريـاهـعنهـفيها،ـفريـاهـمّلهـااجتمـاع،ـ
وإنـإمامتهـوخافتهـثبتتـعىـالوجهـالذيـثبتـللصديق،ـوإناـكانـكالدليلـهمـعىـ

اأفضلـواأكملـفتبعوهـعىـذلكـمستسلمنـله،ـراضنـبه«))). 
ـاأصبهاي:ـ»فإنـقيل:ـلِـمـَلـمـجعلهاـشورى؟ـ قال

ـعندـاإيضاحـوالبيانـفاـمعنىـللشورى،ـ ـوأما ـإناـالشورىـعندـااشتباه، قيلـله:
أاـتراهمـرُضواـبهـوسّلموهـوهمـمتوافرون.ـ

ـوتقديمه؟ـ ـفاـالذيـيوجبـتفضيلهـوخيره ـفإنـاسُتصلحـعمرـللخافة، فإنـقال:
أفضلهمـوخيـرهم،ـمعـقولـأيـبكرـوعيـ يقدمونـإاـ الصحابةـاـ له:ـ قيلـ

ريـاهـعنها،ـومنـذلكـماـقالهـأبوـبكر:ـ»اللهمـإيـأّمرتـعليهمـخرـأهلك«)2). 
وهذاـعىـقولـمنـيقول:ـإنـإمامةـاأفضلـواجبة،ـواـجوزـإمامةـامفضولـيـ
ـاأفضلـ ـإمامة ـإن ـيقول: ـاأفضل،ـولكنـهذاـمّلـخافـبنـالعلاءـفمنهمـمن وجود

)))ـ»اإمامةـوالردـعىـالرافضة«ـص274.

ـالسابقـص277. ـامصدر (2(
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ـأنـامفضولـلوـويـفسدتـوبطلتـ أحسنـوأوىـوليستـالواجبة،ـوذلكـكلهـاـيستلزم

إمامته.ـ
وأخبارـعمرـريـاهـعنهـومناقبهـأكثرـمنـأنـنستطيعـاستيعاهاـهنا،ـولكنناـنقترـ

ـالكفايةـيـموضعـكامنا.ـ عىـماـفيه
وأماـخافةـعثان بن عفانـريـاهـعنه،ـفقدـقالـاإمامـأبوـنعيم:ـ

ـبحسنـالنظرـ ـأمّدهمـاهـبهـمنـالتوفيقـــوُأِيدوا ـبا ــ »فأمعـأهلـالشورىـونظروا
واحياطةـوالنصيحةـللمسلمن،ـوهمـالبقيةـمنـالعرةـامشهودـهمـباجنة،ـواختارواـ
ـعثاَنـبنـعفانـريـاهـعنه؛ـ ــبعدـالتشاورـوااجتهادـيـنصيحةـاأمةـواحياطةـهمــ
لِـاـخّصهـاهـبهـمنـكمـالـاخصالـاحميدة،ـوالسوابقـالكريمة،ـوماـعرفواـمنـعلمهـ
الغزير،ـوحلمهـالكبر،ـومـيتلفـعىـماـاختاروه،ـوتشاورواـفيهـأحد،ـواـطعنـفياـ
ـبيعتهـمنـخلفـعنـأيـبكر،ـواـ ـيتخلفـعن ـبيعته،ـوم ـإى اتفقواـعليهـطاعن،ـفأرعوا

ـبلـاجتمعواـعليهـراضنـبه،ـمبنـله.ـ سخطهاـمتسخط،
ـأليسـالعلةـ ـعىـعثانـأوـوقفـعندـعيـوعثانـريـاهـعنها: فيقالـمنـقدمـعليًا
ـاإسامـ ـالسوابقـالريفةـمنـقدم ـبهـمن ـبانا ـالشيخنـهوـما ـتقدمة التيـسّلمتـأجلها
ـكلـ ـامرضيةـعىـبيعتهاـوتقدمتها، ـثمـاجتاعـالصحابة ـبالنفسـوامال، ـوالنرة واهجرة

ـالذيـأوجبـالتوقفـفيهـوالتقديمـعليه؟ـ تلكـموجودةـفيه،ـومعلومةـمنه،ـفا
ـالرضوان.ـ ـبيعة ـبدرـوعن ـبتغُيبهـعن وإنـطعنـعليه

قيلـله:ـالغيبةـالتيـيستحقـهاـالـمتغّيبـالطعن:ـهوـأنـيقصدـخالفةـالرسولـ
ملسو هيلع هللا ىلص؛ـأنـالفضلـالذيـحازهـأهُلـبدرـطاعةـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـمتابعته،ـولواـطاعةـالرسولـ
ومتابعتهـلكانـكلـمنـشهدـبدرًاـمنـالكفارـكانـهمـالفضلـوالرف،ـوإنمـاـالطاعةـ
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ـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـ ـفرَده التيـبغتـهمـالفضيلة،ـوهوـكانـريـاهـعنهـخرجـفيمنـخرجـمعه،
للقيامـعىـابنته،ـفكانـيـأجّلـفرضـلطاعتهـلرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيـخليفه،ـوقدـربـلهـ
بسهِمهـوأجِره،ـفشاركهمـيـالغنيمةـوالفضلـواأجرـلطاعتهـورسولهـوانقيادهـها.ـ

وأماـبيعةـالرضوان،ـفأجلـعثانـريـاهـعنهـوقعتـهذهـامبايعة!ـوذلكـأنـ
النبيـملسو هيلع هللا ىلصـبعثهـرسواًـإىـأهلـمكة؛ـلِـاـاختصـبهـمنـالسؤددـوالدينـووفورـالعشرة،ـ
ـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـبقتله،ـفبايعـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـوامسلمونـلهـعىـاموت،ـليواقعواـ وُأخِرَ

أهلـمكة«))). 
وأماـاإمامـعيـريـاهـتعاىـعنه،ـفلسناـبحاجةـإىـأنـنذكرـفضله،ـوقدـأمعـ
امسلمونـعىـأنهـهوـاإمامـاحقـبعدـعثان،ـومـيّرهـمنـقاتله،ـبلـيّرـعىـمنـأَرـ
منهمـعىـخالفتهـومعارضته،ـوسّلمـلهـباإمامةـمنـبقيـمنـالعرةـامبَرينـباجنة،ـ
وقدـثبتتـرجعُةـطلحَةـوالزبرـريـاهـعنها،ـوكلـمنـخالفـاإمامـعليًاـيـذلكـ

الوقتـكانـهوـامخطئـباـريب.ـ
عىـ ومبنيٌةـ الدين،ـ عىـ مقاتلٌةـ فإهاـ فيها،ـ عليهـ طعنـ فاـ غَره،ـ مقاتلتهـ وأماـ
ااجتهاد،ـخاصًةـماـكانـبنـعيـوبنـطلحةـوالزبر،ـولذلكـفإنـسعدـبنـأيـوقاصـ

ـامقاتلة.ـ وابنـعمرـرأياـالقعودـوالكّفـعنـااشراكـي
وقدـرويـعنـاإمامـعيـريـاهـعنه:ـماـكَذبتـواـُكـِذبت،ـواـضللتـواـ
ضلـي،ـواـَخَدعتـواـُخِدعت،ـوإيـعىـبينةـمنـري،ـوتبعنيـمنـتبعني،ـوعصايـ

منـعصاي)2).

)))ـ»تثبيتـاإمامة«ـصـ33).

ـيعلىـفيـ»مسنده«ـ)8)5(ـمختصرًا. ـأبو )2)ـ»تثبيتـاإمامة«ـص369ـوقدـرواه
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قالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:ـ

»وقدـمعـعمرـبنـشّبـةـيـكتابـ»أخبارـالبرة«ـقصةـاجملـمطّولًة،ـوهاـأناـ
أخصهاـواقترـعىـماـأوردهـبسندـصحيح،ـأوـحسن،ـوُأبِنـماـعداه.

ـكانـالغدـمنـقتلـعثانـ ـما ـقال: فأخرجـمنـطريقـعطيةـبنـسفيانـالثقفي:ـعنـأبيه
أقبلتـمعـعي،ـفدخلـامسجد،ـفإذاـماعةـعيـوطلحة،ـفخرجـأبوـجْهمـبُنـحذيفة،ـ
ـيقتلـابنـعمي،ـ ـقال: ـثم ـفأكل، ـفأتىـبثريد ـيتكلمـودخلـبيته، ـفلم ـياـعيـأاـترى؟ فقال:

ـتركواـطلحة. ـالنّاس، ـتسامع ونغلبـعىـملكه،ـفخرجـإىـبيتـامالـففتحه،ـفلا
ـوالزبرـ ـرأيتـطلحة ـقالـاأشر: ـقال: ومنـطريقـمغرة:ـعنـإبراهيم:ـعنـعلقمة
بايعاـعليًاـطائَعنـغرـمكرَهن،ـومنـطريقـأيـنرةـقال:ـكانـطلحةـيقول:ـإنهـبايعـ

وهوـمكره.
ـالناسـعليًاـوهوـ ـأتى ـالشعبيـقال:ـماـُقتلـعثان ـبنـأيـهند:ـعن ومنـطريقـداود
ـفقالـبعضهم:ـ ـالناُس، ـفقال:ـحتىـيتشاور ـابسطـيدكـنبايعك، ـله: ـفقالوا يـسوقـامدينة،
ـيؤمنـااختافـوفسادـ ـقائم،ـم ـبعده ـيقم ـبقتلـعثان،ـوم ـالناسـإىـأمصارهم لئنـرجع

ـبيدهـفبايعوه. ـاأشر اأمة،ـفأخذ
ومنـطريقـابنـشهابـقال:ـماـُقتلـعثان،ـوكانـعيـَخَاـبينهم،ـفلاـخيـأهمـ
ـأرسلـإىـطلحةـ ـثم ـبهـطلحةـواـغره، ـيعدلوا ـفلم ـبيعته، ـالناسـإى يبايعونـطلحة،ـدعا

والزبرـفبايعاه.
ومنـطريقـابنـشهاب:ـإنـطلحةـوالزبرـاستأذناـعلّيًاـيـالعمرة،ـثمـخرجاـإىـ

ـيقتلواـقتلته. مكة،ـفلقياـعائشة،ـفاتفقواـعىـالطلبـبدمـعثانـحتى
ومنـطريقـعوفـاأعرايـقال:ـاستعملـعثانـيعىـبنـأمّيةـعىـصنعاء،ـوكانـ
ـفأعانـطلحةـوالزبرـبأربعـمئةـ ـيعىـقدمـحاّجًا، ـُقتلـعثانـوكان ـفلا ـالشأنـعنده، عظيم
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ألف،ـوملـسبعنـرجًاـمنـقريش،ـواشرىـلعائشةـماًـــيقالـله:ـعسكرـــبثاننـ

دينارًا.
ومنـطريقـعاصمـبنـكليب:ـعنـأبيهـقال:ـقالـعي:ـأتدرونـبمنـُبليت؟ـأطوعـ
الناسـيـالناسـعائـشة،ـوأشدـالناسـالزبر،ـوأدهىـالناسـطلحة،ـوأيرـالناسـيعىـ

ـأمية. ابن
ومنـطريقـابنـأيـليـىـقال:ـخرجـعيـيـآخرـشـهرـربيعـاآخر،ـسنـةـستـ

وثاثن.
ومنـطريقـممدـبنـعيـبنـأيـطالبـقال:ـسارـعيـمنـامدينةـومعهـتسعـمئةـ

راكبـفنزلـبذيـقار.ـ
ـبنيـعامر،ـ ـفنزلتـبعضـمياه ـأقبلتـعائشة، ـما ـقال: ومنـطريقـقيسـبنـأيـحازم
نبحتـعليهاـالكابـفقالت:ـأيـماءـهذاـقالوا:ـاحوأبـــبفتحـاحاءـامهملةـوسكونـ
ـبعضـمنـكانـمعها:ـ ـأظننيـإاـراجعًة،ـفقالـها ـقالت:ـما ـثمـموحدةــ ـبعدهاـمزة الواو
ـالنبّيـملسو هيلع هللا ىلصـقالـلناـذاتـ ـامسلمون؛ـفُيصلحـاهُـذاتـبينهم،ـفقالت:ـإّن بلـتقُدمن؛ـفراك

ـاحوأب؟«. ـتنبحـعليهاـكاُب يوم:ـ»كيفـبإحداكّن،
ـابنـحبانـواحاكم،ـوسندهـعىـ وأخرجـهذاـأمد،ـوأبوـيعى،ـوالبزار،ـوصححه

ـالزبر:ـتقُدمن...ـفذكره))). رطـالصحيح،ـوعندـأمد:ـفقالـها

)))ـأمدـيـ»مسنده«،ـ)24254(،ـ)40:ـ298(،ـ)24654(،ـ))4:ـ97)(،ـوأبوـيعىـيـ»مسنده«،ـ

)4868(،ـ)8:ـ282(،ـوالبزارـيـ»مسنده«،ـ)4777(،ـ)2:ـ66)(،ـواحاكمـيـ»الـمستدرك«،ـ

كتابـمعرفةـالصحابةـريـاهـتعاىـعنهم،ـذكرـإسامـأمرـامؤمننـعيـريـاهـتعاىـعنه،ـ
ـيكونـيـأمتهـمنـالفتنـ ـبابـإخبارهـملسو هيلع هللا ىلصـعا )3)46(،ـوابنـحبانـيـ»صحيحه«،ـكتابـالتاريخ،

واحوادث،ـ)6732). 
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اهـملسو هيلع هللا ىلصـ ابنـعباس:أنـرسولـ قدامة:ـعنـعكرمة:ـعنـ بنـ ومنـطريقـعصامـ
قالـلنسائه:ـ»أيتكنـصاحبةـاجملـاأْدبب؟ــهمزةـمفتوحةـودالـساكنةـثمـموحدتنـ
اأوىـمفتوحةـــخرجـحتىـتنبحهاـكابـاحوأب،ـيقتلـعنـيمينهاـوعنـشاهاـقتىـ

كثرة،ـوتنجوـمنـبعدـماـكادت«،ـوهذاـرواهـالبزار))) ورجالهـثقات.
ـإذـقال:ـكيفـ ـنحنـحولـحذيفة ـبينا ـبنـوهبـقال: ـالبزار:ـمنـطريقـزيد وأخرج
أنتم،ـوقدـخرجـأهلـبيتـنبيكمـفرقتن،ـيربـبعضكمـوجوهـبعضـبالسيف،ـقلناـياـ
ـإىـأمرـعيـ ـالتيـتدعوا ـالفرقة ـإى ـانظروا ـقال: ـأدركناـذلك؟ ـإذا ـفكيفـنصنع ـاه: أباـعبد

ابنـأيـطالب،ـفإّهاـعىـاهدى)2).
وأخرجـالطراي:ـمنـحديثـابنـعباسـقال:ـبلغـأصحابـعيـحنـسارواـمعهـ
ـوالذيـ ـووقعـيـقلوهمـفقالـعي: ـفشَقـعليهم، ـبطلحةـوالزبر، ـاجتمعوا أنـأهلـالبرة
اـإلهـغره،ـلنظهرنـعىـأهلـالبرة،ـولنقتلنـطلحةـوالزبر،ـاحديث...ـويـسندهـ

ـالبجيـوفيهـضعف)3). إساعيلـبنـعمرو
وأخرجـالطراي:ـمنـطريقـممدـبنـقيسـقال:ـُذكرـلعائـشةـيومـاجملـقالت:ـ
والناسـيقولون:ـيومـاجمل؟ـقالوا:ـنعم،ـقالت:ـودْدتـأيـجلستـكاـجلسـغري،ـ
فكانـأحبـإيـمنـأنـأكونـَولدتـمنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـعرًةـكلهمـمثلـعبدـالرمنـبنـ

احارثـبنـهشام،ـويـسندهـأبوـمعرـنجيحـامديـوفيهـضعف)4). 
وأخرجـإسحاقـبنـراهويه:ـمنـطريقـسامـامرادي:ـسمعتـاحسنـيقول:ـماـ
َقِدمـعٌيـالبرةـيـأمرـطلحةـوأصحابه،ـقامـقيسـبنـعّباد،ـوعبدـاهـبنـالكَواء،ـفقااـ

)))ـ»مسندـالبزار«،ـ)4777ـ(،ـ))):ـ73).

)2) )0)28(،ـ)7:ـ236).

ـالكبر«،ـ)0738)(،ـ)0):ـ305). )3)ـيـ»امعجم

ـالطراي. ـإى ـالزوائد«ـ)2040)(،ـوعزاه ـاهيثميـيـ»ممع ـأورده (4(
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له:ـأخرناـعنـمسركـهذا؟ـفذكرـحديثًاـطوياًـيـمبايعتهـأباـبكر،ـثمـعمر،ـثمـعثان،ـ
ثمـذكرـطلحةـوالزبرـفقال:ـبايعايـبامدينة،ـوخالفايـبالبرة،ـولوـأنـرجاًـمنـبايعـ

ـلقاتلناه،ـوكذلكـعمر))).  ـبكرـخالفه أبا
وأخرجـأمدـوالبزارـبسندـحسن:ـمنـحديثـأيـرافع:ـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقالـ
لعيـبنـأيـطالب: »إنهـسيكونـبينكـوبنـعائشةـأمر،ـقال:ـفأناـأشقاهمـياـرسولـاه،ـ

قال:ـا،ـولكنـإذاـكانـذلك،ـفارُددهاـإىـمأمنها«)2).
وأخرجـإسحاق:ـمنـطريقـإساعيلـبنـأيـخالد:ـعنـعبدـالسامـــرجلـمنـ
حّيهـــقال:ـَخاـعيـبالزبرـيومـاجملـفقال:ـَأنشدكـاهـهلـسمعتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ
:ـ»لتقاتلنّهـوأنتـظامـله،ـثمـلُينرّنـعليك؟«ـقال:ـقدـسمعتـ يقول ــوأنتـاٍوـيديــ

اـجرم،ـاـأقاتلك)3).
أبوـبكرـبنـأيـشيبة:ـمنـطريقـعمرـبنـاهجنع:ـــبفتحـاهاءـواجيمـ وأخرجـ
ـتقاتلـمعـأهلـالبرة،ـ ـــعنـأيـبكرةـوقيلـله:ـماـمنعكـأن ـالنونـبعدهاـمهملة وتشديد
ـقائدهمـ ـ»يرجـقومـهلكىـاـيفلحون، ـفقال:ـسمعتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول: يومـاجمل؟
امرأةـيـاجنة«)4)،ـفكأّنـأباـبكرةـأشارـإىـهذاـاحديث،ـفامتنعـمنـالقتالـمعهم،ـثمـ

استصوبـرأيهـيـذلكـالّركـّماـرأىـَغلبةـعي.

ـابنـحجرـيـ»امطالبـالعالية«ـ)4394). ـأورده (((

)2)ـأمدـي»مسنده«،ـ)98)27(،ـ)45:ـ75)(.ـوالبزارـيـ»مسنده«،ـ))388(،ـ)9:ـ326).

ـابنـحجرـيـ»امطالبـالعالية«ـ)4404). ـأورده (3(

وأخرجهـابنـأيـشيبةـيـ»مصنفه«،ـكتابـاجمل،ـبابـيـمسرـعائشةـوعيـوطلحةـوالزبر،ـ ـ
.(37827(

)4)ـ»مصنفـابنـأيـشيبة«،ـكتابـاجمل،ـبابـيـمسرـعائشةـوعيـوطلحةـوالزبر،ـ)37786(،ـ

ـامرأة،ـقال:ـهمـيـاجنة«. ـ»...قائدهم بلفظ:
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وقدـأخرجـالتـرمذيـوالنسائيـاحديثـامذكور:ـمنـطريقـميدـالّطويل:ـعنـ
احسنـالبري:ـعنـأيـَبكرةـبلفظ:ـعصمنيـاهـبيءـسمعتهـمنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـ

ـاحديث...قال:ـفلاـقدمتـعائشة،ـذكْرتـذلك،ـفعصمنيـاه))). فذكر
ـأرسلتـ ـأنـعائشة ـمنـطريقـمباركـبنـفضالة:ـعنـاحسن: ـبنـشَبة: وأخرجـعمر
إىـأيـَبكرةـفقال:ـإّنكـَأٌُم،ـوإَنـحقكـلعظيم،ـولكنـسمعتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ

ـامرأة«)2). ـيفلحـقومـملكهم »لن
قوله:ـّماـبلغـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـأنـفارسًا...ـقالـابنـمالك:كذاـوقعـمروفًا،ـوالصوابـ
ـيرف،ـ ـيطلقـعىـالفرسـوعىـبادهم،ـفعىـاأول: ـالكرماي:ـهو عدمـرفه،ـوقال
ـبعضـأهلـ ـانتهى،ـوقدـجَوز ـالباد، ـاأمرانـكسائر ـالقبيلة،ـوعىـالثاي:ـجوز ـيراد إاـأن

اللغةـرفـاأساءـكلها.
قوله:ـ»مَلـكواـابنةـكرى...«:ـيـروايةـميد:ـلـاـهلكـكرىـقالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ

ـابنته)3). »منـاستخلفوا؟«قالوا:
قوله:ـ»لنـيفلحـقومـوّلواـأمَرهمـامرأًة«)4):ـبالنصبـعىـامفعولية،ـويـروايةـ
ـأمَرهمـامرأٌة«)5):ـبالرفعـعىـأهاـالفاعل،ـو»كرى«ـامذكور:ـهوـشرويهـ ميد:ـ»َوِيَ

)))ـالرمذيـيـ»سننه«،ـأبوابـالفتن،ـباب،ـ)2262(.ـوالنسائيـيـ»سننه«،ـكتابـآدابـالقضاة،ـ

ـالنساءـيـاحكم،ـ)5388). بابـالنهيـعنـاستعال
)2)ـمـأقفـعىـكتابـابنـشبة،ـواحديثـمنـهذاـالطريقـأخرجهـأمدـيـ»مسنده«،ـ)7)205(،ـ

)34:ـ49)(،ـوسيأيـخريجـاحديثـيـ»البخاري«ـمنـطريقـآخر.

ـالسالفة. ـ»الرمذي«ـو»النسائي« )3)ـهيـرواية

ـالتيـموجـكموجـالبحر،ـ)7099). ـبابـالفتنة ـالبخاريـ»صحيحه«،ـكتابـالفتن، ـأخرجه (4(

)5)ـمـأقفـعىـهذهـالرواية،ـووردـهذاـاللفظـيـ»مسندـأمد« )20455) )34:ـ06)(،ـيـغرـقصةـ

هاكـكرى.
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ابنـأبرويزـبنـهرمز،ـواسمـابنتهـامذكورة:ـبوران،ـوقدـتقدمـيـآخرـامغازي،ـيـباب:ـ
كتابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـإىـكرىـرحـذلك،ـوقوله:ـ»وَلواـأمرهمـامرأًة«ـزادـاإساعييـمنـ
طريقـالنرـبنـشميل:ـعنـعوفـيـآخره:ـقالـأبوـبكرة:ـفعرفتـأّنـأصحابـاجملـ

لنـيفلحوا.
ـامهّلب:ـأّنـظاهرـحديثـأيـبكرةـيوهمـَتْوِهنـرأيـعائشةـ ـابنـبّطال:ـعن ونقل
فياـفعلت،ـوليسـكذلك:ـأّنـامعروفـمنـمذهبـأيـبكرةـأنهـكانـعىـرأيـعائشةـ
يـطلبـاإصاحـبنـالناس،ـومـيكنـقصدهمـالقتال،ـلكنـماـانتشبتـاحربـمـيكنـ
ـُيغلبونـّماـ ـتفّرسـبأّهم ـبكرةـعنـرأيـعائشة،ـوإّنا ـأبو ـيرجع ـامقاتلة،ـوم ـبٌدـمن منـمعها

رأىـالذينـمعـعائشةـحتـأمرها؛ـماـسمعـيـأمرـفارس.
قال:ـويدلـلذلكـأنـأحدًاـمـينقلـأنـعائشةـومنـمعهاـنازعواـعليًاـيـاخافة،ـ
واـدَعواـإىـأحدـمنهمـليوُلوهـاخافة،ـوإّناـأنكرتـهيـومنـمعهاـعىـعيـمنعهـِمنـ
ـيتحاكمواـ ـأن ـأولياءـعثان قتلـقتلةـعثان،ـوتركـااقتصاصـمنهم،ـوكانـعيـينتظرـمن
إليه،ـفإذاـثبتـعىـأحدـبعينهـأنهـمّنـقتلـعثان،ـاقتصـمنه،ـفاختلفواـبحسبـذلك،ـ
ـاحربـبينهمـإىـأنـكانـ ـفأنشبوا ـالقتلـأنـيصطلحواـعىـقتلهم، وخيـمنـُنِسبـإليهم
ماـكان...ـفلاـانترـعيـعليهم،ـَمِدـأبوـبكرةـرأيهـيـتركـالقتالـمعهم،ـوإنـكانـرأيهـ

ـانتهىـكامه. ـالّطلبـبدمـعثان، كانـموافقًاـلرأيـعائشةـي
ـالتقىـامسلانـ ـيـباب:ـ»إذا ويـبعضهـنظرـيظهرـماـذكرتهـوماـسأذكره،ـوتقدمـقريبًا
بسيفيها...«ـمنـحديثـاأحنفـأنه:ـكانـخرجـلينرـعليًاـفلقيهـأبوـبكرة،ـفنهاهـعنـ
ـيدلـعىـأنهـكانـ ـببابـمنـقولـأيـبكرة:ـماـحرقـابنـاحرمي،ـما القتال،ـوتقدمـقبله:
ـفليسـهوـعىـرأيـعائشة،ـواـعىـرأيـعيـيـجوازـ اـيرىـالقتالـيـمثلـذلكـأصًا،



1352 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر
ـالكف،ـوفاقًاـلسعدـبنـأيـوقاص،ـوممدـبنـ القتالـبنـامسلمنـأصاً،ـوإناـكانـرأيه

مسلمة،ـوعبدـاهـبنـعمرـوغرهم،ـوهذاـمـيشهدـصفنـمعـمعاويةـواـعي.
قالـابنـالِتن:ـاحتجـبحديثـأيـبكرةـمنـقال:ـاـجوزـأنـتوىـامرأةـالقضاء،ـ
وهوـقولـاجمهور،ـوخالفـابنـجريرـالطريـفقال:ـجوزـأنـتقيـفياـتقبلـشهادهاـ
أنهـ الِتنـأيضًا:ـكامـأيـبكرةـيدلـعىـ ابنـ امالكيةـاجواز،ـوقالـ فيه،ـوأطلقـبعضـ
لواـعائشةـلكانـمعـطلحةـوالزبر؛ـأنهـلوـتبّنـلهـخطؤماـلكانـمعـعي،ـكذاـقال،ـ
وأغفلـقسًاـثالثًا:ـوهوـأنهـكانـيرىـالكَفـعنـالقتالـيـالفتنةـكاـتقدمـتقريره،ـوهذاـ
ـأنـاـيكونـ ـللحديثـامذكورـ ـبلدهــ ـأهل ـالقتالـمع ـيلزمـمنـكونهـترك ـامعتمد،ـوا هو
القتال،ـواحتجاجهـ القتالـسببـآخر،ـوهوـماـتقدمـمنـهيهـاأحنفـعنـ مانعهـمنـ

ـتقدمـقريبًا. ـبسيفيها...« ))) كا ـالتقىـامسلان بحديث:ـ»إذا
احديثـالثاي:ـحديثـعمـارـيـحقـعائـشة)2)،ـأخرجهـمنـوجهيـن،ـمطوًاـ

ـاهـ)3). وخترًا.
وعىـكلـحال:ـفإنـاحَقـكانـمعـاإمامـعيـريـاهـعنه،ـوالعلاءـقالوا:ـإنـ
نعيمـاأصبهاي:ـفمنـسَبهم،ـ أبوـ منـخالفهـمنـذكرنا،ـكانواـمتـهدين،ـقالـاإمامـ
وأبغضهم،ـوملـماـكانـمنـتأويلهمـوحروهمـعىـغرـاجميلـاحسن،ـفهوـالغافلـ
عنـأمرـاهـتعاى،ـوتأديبهـووصيتهـفيهم،ـواـيبسطـلسانهـفيهمـإاـِمنـسوءـطوّيتهـيـ

ـاهـ)4). النبيـملسو هيلع هللا ىلصـوصحابتهـواإسامـوامسلمن«.

بابـ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ـ اإيان،ـ كتابـ البخاري«،ـ »صحيحـ  (((

]احجرات:ـ9[،ـ))3). 
ـبابـفضلـعائشةـريـاهـعنها،ـ)3772). )2) »صحيحـالبخاري«،ـكتابـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،

ـالباري«ـ)3):ـ54). )3)ـ»فتح

)4)ـ»تثبيتـاإمامة«ـصـ4)2.
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وروىـابنـحبانـيـ»صحيحه«:ـعنـسفينةـقال:ـسمعتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ
»اخافةـبعديـثاثونـسنةـثمـتكونـُملكًا«ـقال:ـأمسكـاخافةـأبوـبكرـريـاهـعنهـ
سنتن،ـوعمرـريـاهـعنهـعرًا،ـوعثانـريـاهـعنهـاثنتيـعرة،ـوعيـريـاهـ

ـالقائلـأمسك،ـقال:ـنعم))). ـاجعد:ـقلتـحادـبنـسلمةـسفينة عنهـستًا،ـقالـعيـبن
وهذاـاحديثـدليلـصحةـاخلفاءـاأربعة،ـوأهمـعىـطريقةـالنبوة،ـخافًاـمنـ

ـباخلفاء. ـَتَسَموا بعدهمـفقدـكانواـملوكًا،ـوإن
قال ابن حجر ي »فتح الباري«: »وأما معاوية ومن بعده، فكان أكثرهم عى طريقة 

املوك، ولو سموا خلفاء، واه أعلم«)2). اهـ.
ـالبابريـيـ»رحه«: ـالعامة قال

»اإمامـاحّقـبعدـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـأبوـبكرـالصديق،ـوخالفـالشيعةـمهوَرـامسلمن،ـ
وزعمواـأنـاإمامـاحقـبعدـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـعٌيـريـاهـعنه،ـوحجةـمهورـامسلمن:ـ
أنـالصحابةـمنـامهاجرينـواأنصارـأمعواـعىـإمامةـأيـبكرـريـاهـعنه،ـوهوـمنـ
أقوىـاحججـيـإثباتـاإمامة،ـوسنـدـذلكـاإماعـقولهـعليهـالسام:ـ»مرواـأباـبكرـ
فليصِلـبالناس«)3) استخلفهـيـحياتهـيـالصاةـالتيـهيـأعظمـأركانـالدين،ـفيـبقىـ
ـقالـعمرـريـاهـعنه:ـ ـاأوى،ـوهذا ـبطريِق بعدـموتهـخليفتهـيـالصاةـويـغرـالصاة
ـأفاـنرضاكـلُدنيانا؟ـوأنهـأفضلـالناسـبعدـاأنبياء؛ـلقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ رضَيكـرسولـاهـلِِديننا
ـكتابـإخبارهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـمناقبـالصحابةـرجاهمـونسائهمـبذكرـأسائهمـرضوانـاهـعليهمـأمعن،ـ (((

)6943(،ـوأخرجهـأبوـداودـيـ»سننه«،ـكتابـالسنة،ـبابـيـاخلفاء،ـ)4646(،ـوالرمذيـيـ

ـلرمذي:ـحديثـحسن. ـا ـبنحوه،ـقال ـبابـماـجاءـيـاخافة،ـ)2226(، ـأبوابـالفتن، »سننه«،
ـالباري«ـ)2):ـ392). )2)ـ»فتح

)3)ـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«،ـكتابـاأذان،ـبابـحدـامريضـأنـيشهدـاجاعة،ـ)664(،ـمنـ

حديثـعائشةـريـاهـعنها.
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»واهـماـطلعتـالشمسـواـغربتـعىـأحدـبعدـالنبينـأفضلـمنـأيـبكر«))). 

ـلعمرـريـ ـباإماع،ـوقدـأوىـباخافة ـأيـبكرـريـاهـعنه ـثبتتـخافة وإذا
اهـعنه،ـواتفقتـكلمةـالصحابةـعىـبيعته؛ـثبتتـخافةـعمرـريـاهـعنهـبعده،ـوإليهـ

ـبعديـأيـبكرـوعمر«)2). ـبالَلذينـمن ـالصاةـوالسام:ـ»اقتدوا ـالنبيـعليه أشار
ـاأمرـشورىـبنـستةـ ثمـعمرـريـاهـعنهـمـيستخلفـأحدًاـعندـوفاتـه،ـوترك
منـالصحابةـكلهمـمشهودـهمـباجنة:ـعثان،ـوعي،ـوعبدالرمنـبنـعوف،ـوطلحة،ـ
ـالباقونـمنـ والزبر،ـوسعدـبنـأيـوقاص،ـفبايعـعبدالرمنـبنـعوفـعثاَن،ـوريـبه

ـالصحابة.ـ ـبإماع ـالشورىـوغرهمـمنـالصحابة،ـفثبتتـخافته أهل
ـفاّتفقـَمنـبقيـِمنـأهلـالشورىـوغرهمـ ـيستخلفـأحدًا، ثمـاسُتشهدـعثان،ـوم

ـاهـ. ـالصحابة.«)3). عىـخافةـعيـريـاهـعنه،ـفثبتتـخافتهـبإماع
وقالـأهلـالسنة:ـكاـرحـبهـاإمامـأبوـمنصورـالبغداديـيـكتابهـ»أصولـالدين«:ـ
ـإمامةـعٍيـريـ ـ»أمعـأهلـاحقـعىـصحة ـالبغدادية«ـعندـالبعضــ ـامسمىـبـ»التبرة ـ

ـبعدـقتلـعثانـريـاهـعنه،ـوخالفهمـيـذلكـطوائف: اهـعنهـوقتـانتصابهـها
ـوالطائفةـ ـقتالـأيـبكرـوعمر، ـبركه ـعليًا ـفإهمـكفروا ـالروافض؛ ـالكاملية ـُأْواها:
الثانية:ـاخوارج؛ـفإهمـقالوا:ـإنـعليًاـكانـعىـاحقـإىـوقتـخروجـاحَكمنـللُحكمـ
ـالقدرية؛ـفإنـ ـأَصّمية ـالثالثة: بينهـوبنـمعاوية،ـثمـكفرـوكفرـمعاويةـوأتباعها،ـوالطائفة

)))ـأخرجهـالطرايـيـ»امعجمـاأوسط« )7306) )7:ـ3)2(،ـمنـحديثـجابرـبنـعبدـاهـريـ

اهـعنهاـبنحوه.
افتتاحـ باب،ـ)3662(،ـوابنـماجهـيـ»سننه«،ـ امناقب،ـ أبوابـ الرمذيـيـ»سننه«،ـ )2)ـأخرجهـ

الكتابـيـاإيانـوفضائلـالصحابةـوالعلم،ـفضلـأيـبكرـالصديقـريـاهـعنه،ـ)97(،ـمنـ
ـالرمذي:ـحديثـحسن. حديثـحذيفةـريـاهـعنه،ـوقال

ـالبابري«ـص43). )3)ـ»رح
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ـواـتثبتـبالشورىـواختيارـ ـله، ـزعمـأنـاإمامةـاـتنعقدـإاـباإماعـعىـامعقود اأصَم
ـبعدـعي،ـوكفاهـخزيًاـ ـاأمةـعليه ـبإمامةـمعاويةـإماع ـيقول: بعضـاأمة،ـوكانـاأصم

َرُدُهـإمامَةـعّيـمعـإثباتهـإمامةـمعاوية« ))).ـاهـ.
كام حول رواية ااثني عر أمرًا:

وأماـاحتجاجـالشيعةـااثنيـعريةـباـوردـمنـبعضـرواياتـفيهاـذكرـعددـاثناـ
عر،ـيريدونـاستغالـهذهـالرواية،ـواادعاَءـبأنـامقصودـهمـأئمتهمـالذينـيزعمونـ
ـالصاةـوالسام،ـفكامهمـاـشكـباطٌل،ـفإّناـ ـالرسولـعليه أّهمـمنصوصـعليهمـمن
الواردـأنه:ـ»يكونـعليكم«)2)،ـومعنى:ـ»يكونـعليكم«ـأي:ـيتولونـعليكم،ـومـيتوَلـ

ـيزعمون.ـ ـالذين اأمرـهؤاء
ـبنـَسُمَرةـقال:ـسمعتـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»يكونـ ـالبخاري:ـعنـجابر روىـاإمام

اثناـعرـأمرًا«،ـفقالـكلمًةـمـأسمعها؛ـفقالـأي:ـإّنهـقال:ـ»كلهمـمنـقريش«)3). 
قالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:ـ

ـاثناـ ـاملكـبنـعمرـقوله:ـ»يكون »يـروايةـسفيانـبنـعيينة:ـعندـمسلٍم:ـعنـعبد
عرأمرًا«.

يـروايةـسفيانـبنـعيـينةـامذكورة:ـ»اـيزالـأمرـالناسـماضيًاـماـوليهمـاثـناـ
عررجاً«)4).

ـالبغدادية«ـص286. ـأوـ»التبرة ـالدين« )))ـ»أصول

قريش،ـ لقريش،ـواخافةـيـ تبعـ الناسـ بابـ اإمارة،ـ )2)ـأخرجهـمسلمـيـ»صحيحه«،ـكتابـ

ـبنـسمرةـريـاهـعنها. )822)(،ـمنـحديثـجابر

ـبابـااستخاف،ـ)7222). ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـاأحكام، (3(

)4)ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـاإمارة،ـبابـالناسـتبعـلقريش،ـواخافةـيـقريش،ـ))82)) 

ـبنـسمرةـريـاهـعنها. )6(،ـمنـحديثـجابر
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ـأسمعهاـيـروايةـسفيان:ـثمـتكلمـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـبكلمةـخفيتـعَي. ـم قوله:ـفقالـكلمًة
قوله:ـفقالـأي:ـإّنهـقال:ـ»كّلهمـمنـقريش«ـيـروايةـسفيانـفسألتـأيـماذاـقالـ

رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص؟ـفقال:ـ»كّلهمـمنـقريش«.
ووقعـعندـأيـداود:ـمنـطريقـالشعبي:ـعنـجابرـبنـَسُمرة:ـسببـخفاءـالكلمةـ
امذكورةـعىـجابرـولفظه:ـ»اـيزالـهذاـالدينـعزيزًاـإىـاثنيـعرـخليفًة«.ـقال:ـفكّرـ

الناسـوضّجوا،ـفقالـكلمًةـخفَيًة،ـفقلتـأي:ـياـأبُةـماـقال؟ـفذكره))).
ـالنّاسـوضّجوا. وأصلهـعندـمسلٍمـدونـقوله:ـفكّر

ووقعـعندـالطرايـــمنـوجهـآخرـــيـآخره:ـفالتفُتـفإذاـأناـبعمرـبنـاخطابـ
وأيـيـأناس،ـفأثبتواـإَي...،ـاحديث)2)ـ.

وأخرجهـمسلم:ـمنـطريقـحصيـنـبنـعبدـالرمن:ـعنـجابرـبنـسُمرةـقال:ـ
دخلتـمعـأيـعىـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـفـذكرهـبلفظ:ـ»إنـهذاـاأمرـاـينقيـحتىـيميـفيهمـ

اثناـعرـخليفًة«.
ـبلفظ:ـ»اـيزالـاإسامـ ـبنـسمرة وأخرجهـمنـطريقـِسَاكـبنـحرب:ـعنـجابر

ـاثنيـعرـخليفًة«. ـإى عزيزًا
ـ»منيعًا«)3). ـبنـسمرةـوزادـيـروايةـعنه: ـمنـطريقـالشعبي:ـعنـجابر ومثلهـعنده
ـاخليفةـ ـأمر ـأي:ـماضيًا ـالروايةـمعنىـقولهـيـروايةـسفيان:ـ»ماضيًا« وُعِرفـهذه

ـبمعناه. ـ»عزيزًا«:ـقويًا،ـو»منيعًا« فيهـومعنىـقوله:

ـ»كلمًةـخفيفًة«ـمكانـ»كلمًةـخفَيًة«. ـبلفظ: ـ)4280(، )))ـكتابـامهدي،

ـالكبر«،ـ)2073(،ـ)2:ـ256). )2)ـأخرجهـيـ»امعجم

ـلقريش،ـواخافةـيـقريش،ـ))82)). ـبابـالناسـتبع ـأخرجهـيـ»صحيحه«،ـكتابـاإمارة، (3(
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ووقعـيـحديثـأيـُجَحيفةـعندـالبزارـوالطرايـنحوـحديثـجابرـبنـسمرةـ

بلفظ:ـ»اـيزالـأمرـأمتيـصاحًا«))).
وأخرجهـأبوـداود:ـمنـطريقـاأسودـبنـسعيد:ـعنـجابرـبنـسمرةـنحوهـقال:ـ

وزادـ»فلاـرجعـإىـمنزله،ـأتتهـقريش،ـفقالوا:ـثمـيكونـماذا؟ـقال:ـاهرج«)2).
وأخرجـالبزارـهذهـالزيادةـمنـوجهـآخرـفقالـفيها:ـ»ثمـرجعـإىـمنـزله،ـفأتيتهـ

فقلت:ـثمـيكونـماذاـقال:ـاهرج«)3).
قالـابنـبّطال:ـعنـامهّلب:ـمـألقـأحدًاـيقطعـيـهذاـاحديثـيعني:ـبيءـمعّنـ
فقومـقالوا:ـيكونونـبتوايـإمارهم،ـوقومـقالوا:ـيكونونـيـزمنـواحدـكلهمـيدعيـ
اإمارة،ـقال:ـوالذيـيغلبـعىـالَظِنـأنهـعليهـالصاةـوالسامـأخرـبأعاجيَبـتكونـ
ـأرادـغرـ ـقال:ـولو بعدهـمنـالفتنـحتىـيفرقـالناسـيـوقتـواحدـعىـاثنيـعرـأمرًا،
هذاـلقال:ـيكونـاثناـعرـأمرًاـيفعلونـكذا،ـفلاـأعَراهمـمنـاخرـعرفناـأنهـأرادـإهمـ

ـانتهى. يكونونـيـزمنـواحد،
وهوـكامـمنـمـيقفـعىـيٍءـمنـطرقـاحديثـغرـالروايةـالتيـوقعتـيـ

»البخاري«ـهكذاـخترة.
وقدـعرفتـمنـالرواياتـالتيـذكرُهاـمنـعندـمسلٍمـوغره،ـأنهـذكرـالّصفةـاّلتيـ
ختصـبوايتهم:ـوهوـكونـاإسامـعزيزًاـمنيعًا،ـويـالروايةـاأخرىـصفةـأخرى:ـ

)))ـالبزارـيـ»مسنده« )4230(،ـ)0):ـ58)(،ـبلفظ:ـ»اـيزالـأمرـأمتيـقائًا...«،ـوأماـاللفظـالواردـ

فهوـيـ»مسنده« )4248(،ـ)0):ـ97)(،ـمنـحديثـجابرـبنـسمرةـريـاهـعنها،ـوالطرايـ
ـباللفظـالوارد. يـ»امعجمـاأوسط«،ـ)))62) )6:ـ209(،

)2)ـكتابـامهدي،ـ))428).

)3)ـأخرجهـيـ»مسنده«،ـ)4279(،ـ)0):ـ94)).
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وهوـأّنـكّلهمـجتمعـعليهـالنّاس،ـكاـوقعـعندـأيـداود،ـفإّنهـأخرجـهذاـاحديثـمنـ
طريقـإساعيلـبنـأيـخالد:ـعنـأبيه:ـعنـجابرـبنـسمرةـبلفظ:ـ»اـيزالـهذاـالِدينـ

ـاأمة«))). ـاثناـعرـخليفًة،ـكّلهمـجتمعـعليه قائًا،ـحتىـيكونـعليكم
ـبلفظ:ـ ـبنـسعيد:ـعنـجابرـبنـسمرة ـآخر:ـعنـاأسود ـالطرايـمنـوجه وأخرجه

»اـترهمـعداوةـمنـعاداهم«)2).
وقدـخّصـالقايـعياضـذلكـفقال:ـتوجهـعىـهذاـالعددـسؤاان:

ـأصحابـ ـالذيـأخرجه ـيعني: ـيعارضهـظاهرـقولهـيـحديثـسفينة، ـأنه أحدما:
ـثمـتكونـُملكًا«)3)؛ـأنـ ـبعديـثاثونـسنة ـابنـحبانـوغره:ـ»اخافة السنن،ـوصححه

الثاثنـسنةـمـيكنـفيهاـإاـاخلفاءـاأربعة،ـوأيامـاحسنـبنـعي.
والثاي:ـأنهـَويـاخافةـأكثرـمنـهذاـالعدد.

قال:ـواجوابـعنـاأول:ـأنهـأرادـيـحديثـسفينة،ـخافةـالنبوة،ـومـيقيدهـيـ
ـبذلك. ـبنـسمرة حديثـجابر

ـاثناـعر«،ـوقدـَوِيـ ـاثناـعر،ـوإناـقال:ـ»يكون ـالثاي:ـأنهـمـيقل:ـاـييـإا وعن
ـالعدد،ـواـيمنعـذلكـالزيادةـعليهم. هذا

قال:ـوهذاـإنـجعلـاللفظـواقعًاـعىـكلـمنـَوي،ـوإاـفيحتملـأنـيكونـامراد:ـ
منـيستحقـاخافةـمنـأئمةـالعدل،ـوقدـمىـمنهمـاخلفاءـاأربعة،ـواـبدـمنـتـامـ

ـالّساعة. العّدةـقبلـقيام

)))ـكتابـامهدي،ـ)4279).

ـالكبر«،ـ)2073(،ـ)2:ـ256). )2)ـأخرجهـيـ»امعجم

)3)ـسبقـخرجهـقريبًاـص343).
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وقدـقيل:ـإّهمـيكونونـيـزمنـواحد،ـيفرقـالنّاسـعليهم،ـوقدـوقعـيـامئةـ
ـكّلهمـيتسّمىـباخافة،ـومعهمـصاحبـمر،ـ ـأنفس، اخامسةـيـاأندلسـوحدهاـستة

ـاأرضـمنـالعلويةـواخوارج. والعّباسيةـببغداد،ـإىـمنـكانـيدعىـاخافةـيـأقطار
قال:ـويعضدـهذاـالتـأويلـقولهـيـحديثـآخرـيـ»مسلم«:ـ»ستـكونـخلفاءـ
فيكثرون«)))،ـقال:ـوحتملـأنـيكونـامراد:ـأنـيكونـااثناـعرـيـمدةـعِزةـاخافة،ـ

ـاإسام،ـواستقامةـأموره،ـوااجتاعـعىـمنـيقومـباخافة. وقوة
ـاأمة«)2)،ـوهذاـقدـوجدـفيمنـ ويؤيدهـقولهـيـبعضـالطرق:ـ»كلهمـجتمعـعليه
اجتمعـعليهـالناسـإىـأنـاضطربـأمرـبنيـأمية،ـووقعتـبينهمـالفتنةـزمنـالوليدـبنـ
يزيد،ـفاتصلتـبينهمـإىـأنـقامتـالدولةـالعباسية،ـفاستأصلواـأمرهم،ـوهذاـالعددـ

ـاعتر. ـإذا موجوٌدـصحيٌح
ـانتهى. قال:ـوقدـحتملـوجوهًاـُأَخر،ـواهـأعلمـبمرادـنبّيه،

وااحتمـالـالذيـقبلـهذاـوهوـاجتاعـاثنيـعرـيـعرـواحدـكلهمـيطلبـ
ـيردـإاـقوله:ـ ـولوـم ـالردـعليه، ـوقدـذكرتـوجه ـامهلبـكاـتقدم، اخافةـهوـالذيـاختاره
ـفاـ ـيوِجدـعنـاافراق، ـفإنـيـوجودهمـيـعرـواحد؛ ـالناس«، »كلهمـيـجتمعـعليه

يصحـأنـيكونـامراد.
ويؤيدـماـوقعـعندـأيـداودـماـأخرجهـأمدـوالبزار:ـمنـحديثـبنـمسعودـبسندـ

)))ـكتابـاإمارة،ـبابـاأمرـبالوفاءـببيعةـاخلفاء،ـاأولـفاأول،ـ)842)(،ـوأخرجهـالبخاريـ

يـ»صحيحه«،ـكتابـأحاديثـاأنبياء،ـبابـماـذكرـعنـبنيـإرائيل،ـ)3455(،ـلفظـمسلم:ـ
»فتكثر«،ـمنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه.

)2)ـسبقـخرجهـقريبًاـمنـ»سننـأيـداود«.
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حسنـأنهـُسئلـكمـيملكـهذهـاأمةـمنـخليفة؟ـفقال:ـسألناـعنهاـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـفقال:ـ

ـبنيـإرائيل)))«. ـنقباء »اثناـعر،ـكعَدة
ـاحديث،ـ ـقدـأطلتـالبحثـعنـمعنىـهذا وقالـابنـاجوزيـيـ»كشفـامشكل«:
ـأّنـ ـألفاظهـختِلفة،ـواـأشُك ـبه؛ـأن ـأقعـعىـامقصود ـفلم وتطّلبتـمظاّنه،ـوسألتـعنه،
التخليطـفيهاـمنـالرواة،ـثمـوقعـيـفيهـيء،ـوجدتـاخّطايـبعدـذلكـقدـأشارـإليه.

ـاأول:ـفإنهـ ـالوجه ـلغره،ـفأما ـامنادي،ـوكامًا ـثمـوجدتـكامًاـأيـاحسنـبن
أشارـإىـماـيكونـبعدهـوبعدـأصحابه،ـوأنـحكمـأصحابهـمرتبطـبحكمه،ـفأخرـعنـ
الواياتـالواقعةـبعدهم،ـفكأنهـأشارـبذلكـإىـعددـاخلفاءـمنـبنيـأمّية،ـوكأّنـقوله:ـ
ـأخرىـأشدـ ـينتقلـإىـصفة ـثم ـاثناـعرـخليفًة«، ـيي ـأن ـالوايةـ»إى ـأي: ـالدين« ـيزال »ا

منـاأوى.
ـوأولـبنيـأمّية:ـيزيدـبنـمعاوية،ـوآخرهم:ـمروانـاحار،ـوعدهمـثاثةـعر،ـ
واـيعدـعثان،ـومعاوية،ـواـابنـالزبر؛ـلكوهمـصحابًة،ـفإذاـأسقطناـمنهمـمروانـبنـ
احكمـلاختافـيـصحبته،ـأوـأنهـكانـمتغِلبًاـبعدـأنـاجتمعـالناسـعىـعبدـاهـبنـ

الزبر،ـصحتـالِعَدة.
وعندـخروجـاخافةـمنـبنيـأميةـوقعتـالفتنـالعظيمةـواماحمـالكثرة،ـحتىـ

ـبينًا. ـالعباس،ـفتغرتـاأحوالـعاـكانتـعليهـتغرًا ـبني استقرتـدولة
قال:ـويؤيدـهذاـماـأخرجهـأبوـداود:ـمنـحديثـابنـمسعودـرفعه:ـ»تدورـرحىـ
اإسامـخمسـوثاثن،ـأوـستـوثاثن،ـأوـسبعـوثاثن،ـفإنـهلكواـفسبيلـمنـ

هلك،ـوإنـَيقمـهمـدينُهم،ـَيقمـهمـسبعنـعامًا«)2).

ـبنحوه. )))ـأمدـيـ»مسنده«،ـ))378(،ـ)6:ـ)32(،ـوالبزارـي»مسنده«،ـ)937)(،ـ)5:ـ320(،

)2)ـكتابـالفتنـواماحم،ـبابـذكرـالفتنـودائلها،ـ)4254(،ـلفظه:ـ»...فإنـهلكوا...«،ـوزادـبعده:=ـ
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ـزادـالطرايـواخطاي:ـفقالوا:ـسوىـماـمى؟ـقال:ـ»نعم)))«،ـقالـاخطاي:ـ
ـيكونـفيهاـمنـ ـالتيـتطحنـاحََب؛ـمَِا ـبالّرحى »رحىـاإسام«ـكنايةـعنـاحرب،ـشّبهها

تلفـاأرواح.
ـوامرادـبالِدينـيـقوله:ـ»َيقمـهمـدينُهم«:ـاُملك،ـقال:ـفيشبهـأنـيكونـإشارًةـإىـ
مدةـبنيـأميةـيـاُملك،ـوانتقالهـعنهمـإىـبنيـالعباس،ـفكانـماـبنـاستقرارـاملكـلبنيـ

ـنحٌوـمنـسبعنـسنًة. ـالوَهنـفيه أمّية،ـوظهور
قلت:ـلكنـيعِكرـعليهـأّنـمنـاستقرارـاملكـلبنيـأمّيةـعندـاجتاعـالنّاسـعىـ
معاويةـسنةـإحدىـوأربعنـإىـأنـزالتـدولةـبنيـأمّيةـــفُقتلـمروانـبنـممدـيـأوائلـ
سنةـاثنتنـوثاثنـومئةـــأْزيَدـمنـتسعنـسنًة،ـثمـنقلـعنـاخطيبـأيـبكرـالبغداديـ
قوله:ـ»تدورـرحىـاإسام«ـمثٌل،ـيريد:ـأنـهذهـامدةـإذاـانتهتـحدثـيـاإسامـأمٌرـ
عظيٌم،ـيافـبسببهـعىـأهلهـاهاك،ـُيقالـلأمرـإذاـتغّرـواستحال:ـدارتـرحاه،ـقال:ـ

ويـهذاـإشارةـإىـانتقاضـمّدةـاخافة.
ـوقوله:ـ»َيقمـهمـدينُهم«ـأي:ـُملكهم،ـوكانـمنـوقتـاجتاعـالناسـعىـمعاويةـ
إىـانتقاضـملكـبنيـأميةـنحوًاـمنـسبعن،ـقالـابنـاجوزي:ـويؤيدـهذاـالتأويلـماـ
ـالعاصـرفعه:ـ»إذاـَملكـاثناـعرـمنـ ـبن ـاهـبنـعمرو ـالطراي:ـمنـحديثـعبد أخرجه

ـانتهى. ـالقيامة«)2)، ـالنَقُفـوالنِقافـإىـيوم بنيـكعبـبنـلؤيـكان

ـالزيادةـعندـأمدـيـ»مسنده«،ـ ـ»ماـمى«.ـووردتـهذه ـبقيـأوـماـمى؟ـقال: ـأما ـقلت: ـقال: ...«  =

ـبقي«. ـ»ما ـبقي؟ـقال: ـأماـمىـأمـما ـ»...ـقال:ـقلت: ـبلفظ: )3730(،ـ)6:ـ276(،

)))ـأوردهاـاخطايـيـغريبـاحديثـ)):ـ549(،ـومـأقفـعىـهذهـالزيادةـعندـالطراي،ـوأوردهاـ

الثاثـ ياـرسولـاهـسوىـ بلفظ:ـ»...قالوا:ـ ابنـاأعرايـيـ»معجمه« )834) )2:ـ427(،ـ
والثاثنـقال:ـ»نعم«.

ـاأوسط«،ـ)3853(،ـ)4:ـ54)(،ـبلفظ:ـ»إذاـهلكـاثناـعرـمنـ=ـ ـالطرايـيـ»امعجم )2)ـأخرجه
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و»النَْقف«ـظهرـي:ـأنهـبفتحـالنونـوسكونـالقاف،ـوهوـكرـاهامةـعنـالدماغـ
القتلـوالقتال،ـويؤيدهـقولهـيـبعضـ و»النِقاف«:ـبوزنـفعالـمنه،ـوَكنّىـبذلكـعنـ
طرقـجابرـبنـسمرة:ـ»ثمـيكونـاهرج«،ـوأماـصاحبـ»النهاية«ـفضبطهـبالثاءـامثلثةـ
بدلـالنون،ـوفره:ـباجِدـالشديدـيـاخصام،ـومـأرـيـاللغةـتفسرهـبذلك!،ـبلـمعناهـ

الِفطنةـواحْذقـونحوـذلك...،
ويـقوله:ـ»منـبنيـكعبـبنـلؤي«ـإشارةـإىـكوهمـمنـقريش؛ـأنـلؤيًاـهوـ
ابنـغالبـبنـفِهر،ـوفيهمـِماعـقريش،ـوقدـيؤخذـمنهـأّنـغرهمـيكونـمنـغرـقريش؛ـ

ـامقدمـذكرهـيـكتابـالفتن. ـالقحطاي فتكونـفيهـإشارةـإى
ـالذيـمعهـيـامهدي:ـ ـالثايـفقالـأبوـاحسنـبنـامنادىـيـاجزء ـالوجه قال:ـوأما
حتملـيـمعنىـحديثـ»يكونـاثناـعرـخليفًة«ـأنـيكونـهذاـبعدـامهدي،ـالذيـيرجـ
ـإذاـماتـامهدي؛ـَملكـبعدهـمسةـرجالـ ـفقدـوجدتـيـكتابـ»دانيال«: ـالزمان، يـآخر
ِمنـَولدـالِسبطـاأكر،ـثمـمسةـِمنـَولدـالّسبطـاأصغر،ـثّمـيويـآخرهمـباخافةـ
ـبذلكـاثناـعرـملكًا،ـكلـواحدـ ـفُيتّم ـيملكـبعدهـولده؛ ـثّم ـالّسبطـاأكر، لرجلـِمنـَولد

ـإمامـمهدي. منهم
قالـابنـامنادى:ـويـروايةـأيـصالح:ـعنـابنـعباس:ـامهدي:ـاسمهـممدـبنـ
ـاأمةـكَلـكرب،ـويرفـ ـيفرجـاهـبهـعنـهذه عبدـاه،ـوهوـرجلـَرْبعةـُمربـبحمرة،
ـاحسن،ـومسةـمنـولدـ ـاثناـعرـرجًا:ـستةـمنـولد ـبعده ـييـاأمَر ـثّم بعدلهـكَلـَجوٍر،
احسن،ـوآخرـمنـغرهم،ـثّمـيموت؛ـفيفسدـالزمان،ـوعنـكعبـاأحبار:ـيكونـاثناـ

ـاه؛ـفيقتلـالدجاَل. عرـمهديًاـثّمـينزلـروح

ـاخطيبـيـ ـالساعة«،ـواللفظـاأولـأخرجه ـتقوم ـالنقفـوالنقافـإىـأن ـبنـكعبـكان بنيـعمرو ـ=
»تاريخـبغداد«،ـ)7:ـ243).
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قال:ـوالوجهـالثالث:ـأنـامرادـوجودـاثنيـعرـخليفًةـيـميعـمدةـاإسامـإىـ
يومـالقيامة،ـيعملونـباحق،ـوإنـمـتتواىـأيامهم،ـويؤيدهـماـأخرجهـمسددـي»مسندهـ
الكبر«:ـمنـطريقـأيـبحر:ـأّنـأباـاجَلدـحّدثه:ـإنهـاـهِلكـهذهـاأمةـحتىـيكونـمنهاـ
اثناـعرـخليفًة،ـكلهمـيعملـباهدىـودينـاحق،ـمنهمـرجانـمنـأهلـبيتـممد:ـ

ـأربعنـسنًة،ـواآخرـثاثنـسنًة. يعيشـأحدما
وعىـهذا...ـفامرادـبقوله:ـ»ثّمـيكونـاهرج«،ـأي:ـالفتنـامؤذنةـبقيامـالساعة:ـ
ـابنـاجوزيـ ـانتهىـكام منـخروجـالدجال،ـثّمـيأجوجـومأجوج،ـإىـأنـتنقيـالدنيا،

ـبزياداتـيسرة. ملخصًا
ـفكأنهـماـوقفـ ـالقايـعياض؛ ـاشتملـعليهاـكام ـقد والوجهانـاأولـواآخر
ـأوجه:ـ ـذكراه ـمنـمموعـما ـوينتظُم ـكاُمه، ـيشتملـعليها ـم ـزيادة ـبدليلـأّنـيـكامه عليه،
أرجحهاـالثالثـمنـأوجهـالقاي؛ـلتأييدهـبقولهـيـبعضـطرقـاحديثـالصحيحة:ـ

ـالناس«. »كلهمـجتمعـعليه
ـأنـامرادـبااجتاعـانقيادهمـلبيعته،ـوالذيـوقعـأنـالناسـاجتمعواـ وإيضاحـذلك:
عىـأيـبكر،ـثّمـعمر،ـثمـعثان،ـثمـعي،ـإىـأنـوقعـأمرـاحَكمنـيـصِفن؛ـفسِميـ
معاويةـيومئذـباخافة،ـثمـاجتمعـالناسـعىـمعاويَةـعندـصلحـاحسن،ـثمـاجتمعواـ

عىـولدهـيزيد،ـومـينتظمـللحسنـأمٌرـبلـُقتِلـقبلـذلك.
ثّمـماـماتـيزيدـوقعـااختافـإىـأنـاجتمعواـعىـعبدـاملكـبنـمروانـبعدـ
ـالوليد،ـثمـسليان،ـثمـيزيد،ـثمـهشام،ـ قتلـابنـالزبر،ـثمـاجتمعواـعىـأوادهـاأربعة:

ـالراشدين. ـاخلفاء ـبعد ـالعزيز،ـفهؤاءـسبعة ـبنـعبد وخللـبنـسليانـويزيد:ـعمر
والثايـعر:ـهوـالوليدـبنـيزيدـبنـعبدـاملك،ـاجتمعـالنّاسـعليهـماـماتـعُمهـ
ـثمـقامواـعليهـفقتلوه،ـوانترتـالفتن،ـوتغرتـاأحوالـ ـأربعـسنن، ـنحو هشام،ـفَوِي
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ـالذيـقامـ ـالوليد ـبن ـالناسـعىـخليفةـبعدـذلك؛ـأنـيزيد منـيومئذ،ـومـيتفقـأنـجتمع
ـأبيهـمروانـ ـيموتـابُنـعم ـثارـعليهـقبلـأن ـبل ـتطلـمدته، ـبنـيزيدـم ـالوليد عىـابنـعمه:

ابنـممدـبنـمروان،ـوماـماتـيزيدـَوِىـأخوهـإبراهيم،ـفغلبهـمروان.
ثمـثارـعىـمروانـبنوـالعّباسـإىـأنـُقتل،ـثمـكانـأولـخلفاءـبنيـالعباسـأبوـ
العباســـالسفاحـــومـتُطلـمدتهـمعـكثرةـمنـثارـعليه،ـثمـَوِيـأخوهـامنصور،ـفطالتـ
ـامروانينـعىـاأندلس،ـواستمرتـيـ ـامغربـاأقىـباستياء ـلكنـخرجـعنهم مدته،

ـبعدـذلك. ـباخافة ـتسَموا ـأن ـإى أيدهمـمتغلبنـعليها
ـإاـااسمـيـبعضـ ـيبقـمنـاخافة ـإىـأنـم ـاأرض، ـأقطار وانفرطـاأمرـيـميع
الباد،ـبعدـأنـكانواـيـأيامـبنيـعبدـاملكـبنـمروانـُيَطبـللخليفةـيـميعـأقطارـ
اأرض:ـرقًا،ـوغربًا،ـوشااً،ـويمينًا،ـماـغلبـعليهـامسلمون،ـواـيتوىـأحٌدـيـبلدـ
البادـكِلهاـاإمارةـعىـيءـمنهاـإاـبأمرـاخليفة،ـوَمنـنظرـيـأخبارهمـعَرفـ منـ

صحةـذلك.
فعىـهذاـيكونـامرادـبقوله:ـ»ثمـيكونـاهرج«ـيعني:ـالقتلـالناشئـعنـالفتنـ

وقوعًاـفاشيًا،ـيفشوـويستمرـويزدادـعىـمدىـاأيام،ـوكذاـكانـواهـامستعان.
والوجهـالذيـذكرهـابنـامنادىـليسـبواضح،ـويعِكرـعليهـماـأخرجهـالّطراي:ـ
منـطريقـقيسـبنـجابرـالَصدّي:ـعنـأبيه:ـعنـجدهـرفعه:ـ»سيكونـمنـبعديـخلفاء،ـ
ثمـمنـبعدـاخلفاءـأمراء،ـومنـبعدـاأمراءـملوك،ـومنـبعدـاملوكـجبابرة،ـثمـيرجـ
رجلـمنـأهلـبيتي،ـيمأـاأرضـعداًـكاـُملئتـَجورًا،ـثّمـُيَؤَمرـالقطحايـفوالذيـ
بعثنيـباحق،ـماـهوـدونه«)))،ـفهذاـيردـعىـماـنقلهـابنـامنادىـمنـكتابـ»دانيال«ـوأماـ

ماـذكرهـعنـأيـصالحـفواهـجدًا،ـوكذاـعنـكعب.

ـالكبر«،ـ)937(،ـ)22:ـ374). ـالطرايـيـ»امعجم ـأخرجه (((
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اإسام«ـوحديثـ »تدورـرحىـ بنـحديث:ـ اجمعـ اجوزيـ ابنـ وأماـماولةـ

ـاخطيبـبعيد. ـاخّطايـثم ـبه ـالذيـفره ـالّتكّلف،ـوالتفسر الباب،ـظاهر
امرادـبقوله:ـ»تدورـرحىـاإسام«ـأنـتدومـعىـااستقامة،ـ والذيـيظهرـأنـ
وأّنـابتداءـذلكـمنـأولـالبعثةـالنبوية،ـفيكونـانتهاءـامدةـبقتلـعمرـيـذيـاحجة،ـسنةـ
ـامبعثـيـ ـأشهرـمن ـإىـذلكـاثنتاـعرةـسنًةـوستة ـانضم أربعـوعرينـمنـاهجرة،ـفإذا
ـالنبويةـومدةـ ـامدة رمضانـكانتـامدةـمسًاـوثاثنـسنًةـوستةـأشهر،ـفيكونـذلكـميع
اخليفتنـبعدهـخاصًة،ـويؤيدـحديثـحذيفة)))ـــامايـقريبًاـــالذيـيشرـإىـأّنـبابـ

ـاأمرـعىـماـذكر. ـالفتنةـُيكرـبقتلـعمر؛ـفيفتحـبابـالفتن،ـوكان اأمنـمن
وأماـقولهـيـبقيةـاحديث:ـ»فإنـَهِلكواـفسبيلـمنـهلك،ـوإنـمـَيقمـهمـدينُهم،ـ
َيقمـسبعنـسنًة«،ـفيكونـامرادـبذلك:ـانقضاءـأعارهم،ـوتكونـامدةـسبعنـسنًة:ـإذاـ
ـابتداءـ ـفإن ـانقضاءـستـسننـمنـخافةـعثان، ـثاثن،ـعند ـابتداؤهاـمنـأولـسنة ُجعل
ـانقضاءـ ـبعدـستـسننـمضتـمنـخافته،ـوعند ـإىـَقْتلهـكان ـاأمر ـآل ـأن ـإى الطعنـفيه

ـأحد. ـالصحابة ـيبقـمن السبعنـم
فهذاـالذيـيظهرـيـيـمعنىـهذاـاحديث،ـواـَتَعُرضـفيهـماـيتعلقـباثنيـعرـ
خليفًة،ـوعىـتقديرـذلك،ـفاأوىـأنـُحملـقوله:ـ»يكونـبعديـاثناـعرـخليفًة«ـعىـ
ـأربعةـعرـ ـمنـالصديقـإىـعمرـبنـعبدـالعزيز، ـاخافة ـفإنـميعـَمنـَوِي ـالَبعدية، حقيقة
ـاثنان،ـمـتصحـوايتها،ـومـتطلـمدها،ـوما:ـمعاويةـبنـيزيد،ـومروانـبنـ نفسًا،ـمنهم

احكم،ـوالباقونـاثناـعرـنفسًاـعىـالواء،ـكاـأخرـملسو هيلع هللا ىلص.
وكانتـوفاةـعمرـبنـعبدـالعزيزـسنةـإحدىـومئـة،ـوتغيـرتـاأحوالـبعده،ـ

ـبابـالصاةـكفارة،ـ)525). ـالبخاريـيـ»صحيحه«،ـكتابـمواقيتـالصاة، ـأخرجه (((
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وانقىـالقرنـاأولـالذيـهوـخرـالقرون،ـواـَيقدحـيـذلكـقوله:ـ»جتمعـعليهمـ
الناس«ـأنهـُحملـعىـاأكثرـاأغلب،ـأّنـهذهـالصفةـمـتفقدـمنهمـإاـيـاحسنـبنـ
عيـوعبدـاهـبنـالزبر،ـمعـصحةـوايتها،ـواحكمـبأّنـمنـخالفهاـمـيثبتـاستحقاقهـ

ـابنـالزبرـواهـأعلم. ـاحسن،ـوبعدـقتل إاـبعدـتسليم
وكانتـاأمورـيـغالِبـأزمنةـهؤاءـااثنيـعرـمنـتظمًة،ـوإنـُوجدـيـبعضـ

مَدهمـخافـذلك،ـفهوـبالنسبةـإىـااستقامةـنادر،ـواهـأعلم.
ـبقوله:ـ ـامراد ـابنـحبانـعىـمعنىـحديثـ»تدورـرحىـاإسام«ـفقال: ـتكلم وقد
ـإىـبنيـأمّية،ـ ـاخافة ـانتقالـأمر »تدورـرحىـاإسامـخمسـوثاثنـأوـستـوثاثن«:
ـالتحكيم،ـهوـمبدأـمشاركةـبنيـأمّية. وذلكـأّنـقيامـمعاويةـعنـعيـبصفنـحتىـوقع

ثّمـاستمرـاأمرـيـبنيـأمّيةـمنـيومئذـسبعنـسنًة،ـفكانـأولـماـظهرتـدعاةـ
ـالعباسـبخراسانـسنةـستـومئة،ـوَساقـذلكـبعبارةـطويلة،ـعليهـفيهاـمؤاخذاتـ بني

كثرة:
أوها:ـدعواهـأنـقصةـاحَكمنـكانتـيـأواخرـسنةـستـوثاثن،ـوهوـخافـ
ماـاتفقـعليهـأصحابـاأخبار،ـفـإّهاـكانتـبعدـوقعةـصفنـبعدـأشهر،ـوكانتـسنةـ
سبعـوثاثن،ـوالذيـقدْمتهـأوى:ـبأنـُحملـاحديثـعليهـواهـأعلم«))).ـانتهىـبطولهـ

منـكامـابنـحجر.ـ
ـباخلفاءـ ـبأنـامقصود ـالشيعة: ـادعاه ـانتفىـما ـابنـحجر، ـالتحقيقـالذيـذكره وهذا
ـبعدـواحٍد،ـوأنـكَلـ ـالنّبُيـواحدًا ـالذينـيّدعونـأّهمـقدـأوىـهم ـااثناـعر، همـاأئمة
واحدـمنهمـمعصوم،ـمعـماـنسبواـإليهـمنـالصفاتـالتيـاـجوزـإاـلأنبياء،ـوبعضهاـ

هـتعاىـوحده.

ـالباري«ـ)3):ـ5)2). )))ـ»فتح
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ثابتـ الطحاويـ اإمامـ ماـوضحهـ وتثبيتهاـعىـ الدين،ـ يـ مهمـ أمرـ فاإمامة:ـ
وحق،ـولذلكـأدرجـاإشارةـإليهـيـعلمـالتوحيد،ـويـهذاـامتن،ـلينبهـامسلمنـإىـ

خطورته.
ـبعضـاليءـ ـباختصارـكاف،ـوركزنا ـاأمر، ـَنأُلـجهدًاـيـتوضيحـحقيقة ونحنـم
عىـمواضعـمهمة،ـورَدْدناـعىـامخالفنـفيها،ـتثبيتًاـلفؤادـامسلمن،ـوترسيخًاـلقاعدةـ
ـأصًاـها:ـكاخوارجـوالشيعةـ ـاإمامة ـاخذتـمنـأمر ـمنـالفرقـامبتدعة ـفإّنـكثرًا الدين،

والزيديةـوغرهم.
ولذلكـكّلهـنَصـاإمامـالطحاويـعىـوجوبـااعتقادـبأنـاأربعةـامذكورينـ
همـاأئمة،ـأّنـهذاـصارـميزًاـبنـأهلـالّسنةـوالّشيعة،ـالذينـينفونـذلك،ـوهذاـليسـ
مردـخافـظاهريـيـأمرـعمي،ـبلـإنهـيعتمدـعىـعقائدـأصليةـكاـأرناـإليه،ـفإنـ
الذيـيالفـيـذلك،ـويعتمدـعىـنظرةـالشيعة،ـفإّنهـاـشَكـسيجرهـذلكـإىـااعتقادـ

ـبعضـماـيلزمـعليهاـهنا.ـ ـالتيـذكرنا ـلوازمـتلكـالنظرة، بكل
ـإاـأنهـ ـاخافـوإنـكانـيـظاهرهـعمليًا، ـأّنـهذا فالتنبيهـعىـاخافـهنا:ـمنشؤه
ـفضاًـعاـيرتبـ ـالتهاونـفيها،ـواـجاهلها، ينبنيـعىـأصولـعقائدية،ـاـيصحـللعقاء

ـالعملية. ـالناحية ـاأمورـمن عليهـمنـعظائم
قال الطحاوي: )وأن العرة الذين سمـاهم رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص، وبرهم باجنة 
نشهد هم باجنة عى ما شهد هم رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص، وقوله احق، وهم: أبو بكر 
وعمر وعثان وعي وطلحة والزبر وسعد وسعيد وعبد الرمن بن عوف 

وأبو عبيدة بن اجراح وهو أمن هذه اأمة ري اه عنهم أمعن(.
كاـجبـعليناـأنـنحرمـالصحابة،ـونوقرهمـإمااً،ـبسببـورودـنصوصـمنـ
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النبيـتدلـعىـذلك،ـفإنهـجبـعليناـأنـنوقرـونحرمـمنـنصـعليهـالنبيـعليهـالصاةـ

ـأحاديثـمنها: ـباجنة،ـوقدـوردتـفيهم ـامبرين ـبعينه،ـكالعرة والسام
ماـرواهـأبوـداودـيـ»سننه«:ـعنـعبدـالرمنـبنـاأخنس:ـأنهـكانـيـامسجد،ـ
فذكرـرجٌلـعليًاـعليهـالسام،ـفقامـسعيدـبنـزيدـفقال:ـأشهدـعىـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـأِيـ
سمعتهـوهوـيقول:ـ»عرةـيـاجنة:ـالنّبّيـيـاجنّة،ـوأبوـبكرـيـاجنّة،ـوعمرـيـاجنة،ـ
وعثانـيـاجنة،ـوعيـيـاجنة،ـوطلحةـيـاجنة،ـوالزبرـبنـالعوامـيـاجنة،ـوسعدـ
ابنـمالكـيـاجنة،ـوعبدـالرمنـبنـعوفـيـاجنة«،ـولوـشئتـلسّميتـالعار،ـقال:ـ

فقالوا:ـمنـهو...؟ـفسكتـقال:ـفقالوا:ـمنـهو...؟ـفقال:ـهوـسعيدـبنـزيد)))«.
ويـ»مستدركـاحاكم«:ـعنـعبدـالرمنـبنـاأخنس:ـأنهـكانـيـامسجد،ـفذكرـ
امغرُةـعليًا،ـفنالـمنه..،ـفقامـسعيدـبنـزيدـفقال:ـأشهدـعىـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـأيـسمعتهـ

يقول:ـ»عرة...«،ـإلخ)2). 
ورواهـابنـحبانـعنـعبدـالرمنـبنـعوف،ـورواهـغرهم)3).

الصحابة،ـويوجدـغرهمـشهدـهمـ أفاضلـ إذن،ـوهؤاءـمنـ ثابتـ فاحديثـ
الرسولـعليهـالصاةـوالسامـبأنهـيـاجنّة،ـكاـوردـيـأحاديثـأخرى.ـ

ـبابـيـاخلفاء،ـ))465). )))ـكتابـالسنة،

)2)ـمـأجدهـهذاـاللفظـيـ»امستدركـعىـالصحيحن«،ـوقدـأخرجهـيـكتابـامغازيـوالرايا،ـذكرـ

مناقبـسعيدـبنـزيدـبنـعمروـبنـنفيلـعارـالعرةـريـاهـعنه،ـ)5858(،ـمنـطريقـعمرـ
ـأنـسعيدـبنـزيدـ ـأظنه،ـعنـأبيه، ـأنـعبدـالرمنـبنـميدـبنـعبدـالرمنـحدثه ابنـسعيدـبنـريح،
ـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»عرةـيـاجنةـأبوـبكر،ـوعمر،ـوعثان،ـوعي،ـوالزبر،ـوطلحة،ـ حدثه،ـأنـرسول
وعبدـالرمن،ـوسعد،ـوأبوـعبيدةـبنـاجراحـوهؤاءـتسعة«،ـثمـسكتـفقالوا:ـننشدكـاهـإاـ

ـاأعورـيـاجنة. ـنشدمويـباهـأبو أخرتناـمنـالعار،ـفقال:
ـكتابـإخبارهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـمناقبـالصحابةـرجاهمـونسائهمـبذكرـأسائهمـرضوانـاهـعليهمـامعن،ـ (3(

.(7002(
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القوَل ي أصحاب رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص، وأزواجه  قال الطحاوي: )وَمن أحسَن 
الطاهرات من كّل دنس، وذِرياتِـه امقّدسن من كل رجس، فقد َبـِرئ من 

النفاق(.
اـأظُنـأّنـأحدًاـمنـأهلـالسنةـيالفـيـهذاـالكام،ـواأصلـإحسانـالَظِنـ
بأصحابـالنبيـعليهـالصاةـوالسام،ـفقدـارتضاهمـهوـصحابًةـله،ـولواـأَهمـعىـ

ـله. ـَلـَاـصاحبهم،ـوَلـَاـريـصحبتهم خر
فيجبـأنـاـنارَيـعىـالرسولـعليهـالصاةـوالسامـكاـيفعلـالشيعة،ـفُيظهرونـ
ـفَرُدونـبعضهم!ـوُيكِفرونـ ـالصاةـوالسام!، ـالنَبيـِمنـالنبيـعليه أَهمـأعرفـبصحابة
ـالفعلـمنهمـ ـأنـهذا ـالنبي،ـواـيعرفون ـتعاليًاـعى ـبنفاقـبعضهم!، بعضهم!،ـوحكمون

ـبالنقص.ـ ـنفِسه ـالصاةـوالسام ـالنبيـعليه يعودـعى
ـالصحابةـقدـأثنىـاهـعليهمـسبحانهـوتعاىـيـمواضعـ ـالبابري:ـ»وذلكـأَن قال
ـقولهـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]التوبة:ـ00)[،ـ كثرة،ـمنها

وقـوله:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ـ]التحريم:ـ8[،ـوقـوله:ـ﴿پ پ 
]الفـتح:ـ29[،ـفـيجبـ پ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ـ

ـاهـ. ـالنفاق«))). ـَبرئـمن ـالقوَلـفيهمـفقد تعظيمهمـفَمنـأحسَن
ـالكريم،ـ ـثبتتـبراءهاـيـالقرآن وأماـزوجاتـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـوماـوردـيـبعضهن،ـفقد
والِقصةـمعلومة،ـوالَتـنبيهـإليهاـيـكتبـالعقيدةـلهـفائدة،ـهيـنفسـفائدةـذكرـأفاضلـ
نَبهناـإليه،ـوأزواجـالنبيـعليهـ الصحابة،ـوالقطعـبإمامةـوخافةـاخلفاءـاأربعة،ـكاـ

ـالنبين.ـ ـبركُةـصحبِةـخاتم ـأَمهاتـامؤمنن،ـومعهن الصاةـوالسامـهَن

ـالبابري«ـص45). )))ـ»رح
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القول ي آل النبي عليه الصاة والسام وأزواجه:

ـ»قالـاهـعزـوجل:ـ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ـالبيهقي: قالـاإمام
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـوخيرهَن،ـ ـاآيةـيـنساء ڑ ک ک ک﴾ـ]اأحزاب:ـ33[،ـوابتدأ
فلّاـاخرنـاهَـورسولَهـوالدارـاآخرَة،ـكانـهَنـماـأعَدـاهـهَنـمنـاأجرـالعظيم،ـثمـ

ـالعذابـواأجر. ـالعامنـي مَيزهَنـعنـنساء
ـفقال:ـ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ـمنهَن ثمـأباَهَن
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]اأحزاب:ـ32[،ـفساقـالكامـإىـقوله:ـ﴿ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ـ]اأحزاب:ـ33[،ـوإناـوردـ

ـالذكور؛ـإدخالـغرهَنـمعهَنـيـذلك. بلفظ
ثمـأضافـالبيوتـإليهَنـبقوله:ـ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ﴾ـ]اأحزاب:ـ34[،ـوجعلهـَنـأمهاتـالـمؤمننـفـقال:ـ﴿ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ﴾ـ]اأحزاب:ـ6[،ـوحَرمـنكاحهَنـبعدـوفاةـنبِيـهـ

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  فـقال:ـ﴿ەئ  ملسو هيلع هللا ىلصـ
ىئ﴾ـ]اأحزاب:ـ53[«))).

حادثة اإفك:
قالـاحافـظـأبوـممدـعيـبنـأمدـبنـسعيدـبنـحزم:ـ»ويـمرجعـالناسـمنـ
براءةـ تعاىـيـذلكـمنـ قالوا...،ـوأنزلـاهـ ماـ قالـأهلـاإفكـ بنيـامصطلق،ـ غزوةـ
عائشةـريـاهـعنها،ـماـأنزل،ـوقدـُرويناـمنـطرٍقـصحاح،ـأّنـسعدـبنـمعاذـكانتـ

)))ـ»ااعتقاد واهداية إى سبيل الرشاد عى مذهب السلف وأصحاب احديث«،ـأمدـبنـاحسنـ

الكاتب،ـ عصامـ أمدـ ت:ـ ط)،ـ )40)،ـ ــ بروتـ ــ اجديدةـ اآفاقـ دارـ البيهقي)458هـ(،ـ
ص324.
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لهـيـيءـمنـذلكـمراجعًةـمعـسعدـبنـعبادة،ـوهذاـعندناـَوْهُم،ـأَنـسعدـبنـمعاذـ
ماتـإثرـبنيـقريظةـباـشك!ـوفتُحـبنيـقريظةـيـآخرـذيـالقعدةـمنـالسنةـالرابعةـمنـ
اهجرة،ـوغزوةـبنيـامصطلقـيـشعبانـمنـالسنةـالسادسة،ـبعدـسنةـوثانيةـأشهرـمنـ
موته،ـوكانتـامقالةـبنـالرجلنـامذكورينـبعدـالرجوعـمنـغزوةـبنيـامصطلقـبأزيدـ

منـمسنـليلة«))).
تعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ  »وقولهـ اجصاص:ـ وقالـ
ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ـ]النور:ـ))[،ـنَزلتـيـالَلذينـقذفواـعائشةـريـاهـعنها،ـفأخَرـ

اهـأَنـذلكـَكِذب.
واإفك:ـهوـالكذب،ـونالـالنبَيـملسو هيلع هللا ىلصـوأباـبكرـوماعةـمنـامسلمنـغٌمـشديد،ـ
وأذىـوحزن،ـفصرواـعىـذلك،ـفكانـذلكـخرًاـهم،ـومـيكنـصرهمـواغتامهمـ
بذلكـرًاـهم،ـبلـكانـخرًاـهمـلِـاـنالواـبهـمنـالثواب،ـوماـحقهمـأيضًاـمنـالرورـ

ـالقاذف. ـاهـبراَءةـعائشةـوطهارَها،ـولِـاـعرفواـمنـاحكمـي ببيان
وقولهـتعاى:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ـ]النور:ـ))[،ـيعنيـواهـأعلم:ـ

ـاكتسبه. ـاإثمـعىـقدرـما ـاكتسبـمن عقابـما
ـأنهـعبدـاهـبنـُأيـبنـسلول،ـ ـروي: ـتعاى:ـ﴿ڤ ڤ ڤ﴾ـ]النور:ـ))[، وقوله
وكانـمنافقًا،ـو﴿ڤ﴾:ـهوـِعَظمه،ـوإنـِعظمـماـكانـفيه؛ـأهمـكانواـجتمعونـعنده،ـ
وبرأيهـوأمرهـكانواـُيشيُعونـذلك،ـويظهرونه،ـوكانـهوـيقصدـبذلكـأذىـرسولـاهـ

ملسو هيلع هللا ىلص،ـوأذىـأيـبكر،ـوالَطعنـعليها«)2).
ـأبوـممدـعيـبنـأمدـبنـسعيدـبنـحزمـاأندليـالقرطبيـالظاهريـ)456هـ(،ـ )))ـ»جوامع السرة«،

ص5.
)2)ـ»أحكام القرآن«،ـأمدـبنـعيـالرازيـاجصاصـأبوـبكر)370ـهـ(،ـدارـإحياءـالراثـالعريـــ

ـالصادقـقمحاويـ)5:ـ60)). ـ405)،ـت:ـممد بروتــ
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وردـيـ»صحيحـالبخاري«:ـعنـعائشَةـريـاهـعنها،ـحنـقالـهاـأهُلـاإفِكـ
ماـقالوا:ـقالت:ـَوَدعاـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـَعيـبنـأيـطالٍبـوأسامَةـبنـزيٍدـريـاهـعنهاـ

ـأهِلِه؟. ـيستشُرُماـيـفراِق ـيسأُهُاـوهو ـالوحُي حنـاْسَتلَبَث
ـاهـعليَك،ـ ـُيضِيِق ـأهلِه،ـوأّماـعيـفقال:ـم ـبالذيـيعَلُمـمنـبراءِة ـفأشار ـُأسامُة ـفأّما
َيريُبِك؟«ـ ٍءـ َيْ منـ رأيِتـ »هلـ فقال:ـ َتصُدْقَك،ـ اجاريَةـ َوَسِلـ َكثٌر،ـ ِسواهاـ والنِساُءـ
قالت:ـماـرأيُتـأمرًاـأكثَرـمنـأَهاـجاريٌةـحديثـُةـالِسِن،ـتـناُمـعنـَعجِنـأْهِلها،ـفتأيـ
الّداِجُنـَفتأُكُلُه!ـفقاَمـعىـامنِرـفقال:ـ»ياـمعَرـامسلمَن،ـمنـيعِذُريـمنـرجٍلـبَلَغنيـ

أذاُهـيـأهي؟ـواه،ـماـعلمُتـعىـأهيـإاـخرًا«،ـفذكَرـبراءَةـعائشَة))).
وفيهـأيضًا:ـعنـُعروَة:ـعنـعائشَة:ـأّنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـَخَطَبـالناس،ـفَحِمَدـاه،ـ
ـيـَقْوٍمـَيُسُبوَنـأْهي؟ـماـَعِلْمُتـعليهمـمنـُسوٍءـ وأثنىـعليه،ـوقال:ـ»ماـُتشُروَنـَعَيَ

َقُط«.
ـوعنـعروَةـقال:ـماـُأخِرَتـعائشُةـباأمِرـقالت:ـياـرسولـاهـأتأذُنـيـأنـأنطلَقـ
إىـأهي؟،ـفأِذَنـها،ـوأرسَلـمعهاـالغاَم،ـوقالـرجٌلـمنـاأنصاِر:ـُسْبحاَنَك،ـماـَيُكوُنـ

ـَنَتـَكَلَمـهذاـُسْبحاَنَكـهذاـُهْتاٌنـَعظيٌم)2). ـأْن لنا

]الشورى:ـ38[،ـ تعاى:ـ﴿ں ں ڻ﴾ـ اهـ بابـقولـ بالكتابـوالسنة،ـ )))ـكتابـااعتصامـ

لقوله«:ـ﴿ڦ ڄ  العزمـوالتبنـ امشاورةـقبلـ ]آلـعمران:ـ59)[ـ»وأنـ ﴿ڤ ڦ ڦ﴾ـ
ڄ ڄ ڄ﴾ـ]آلـعمران:ـ59)[ـ»فإذاـعزمـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـمـيكنـلبرـالتقدمـعىـاهـورسوله«،ـ

.(7369(

]الشورى:ـ38[،ـ تعاى:ـ﴿ں ں ڻ﴾ـ اهـ بابـقولـ بالكتابـوالسنة،ـ )2)ـكتابـااعتصامـ

لقوله«:ـ﴿ڦ ڄ  العزمـوالتبنـ امشاورةـقبلـ ]آلـعمران:ـ59)[ـ»وأنـ ﴿ڤ ڦ ڦ﴾ـ
ڄ ڄ ڄ﴾ـ]آلـعمران:ـ59)[ـ»فإذاـعزمـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـمـيكنـلبرـالتقدمـعىـاهـورسوله«،ـ

.(7370(
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ـالِصديقـمَاـُرميتـبهـيـقوله:ـ﴿ٱ ٻ  ـبنِت ـبراءةـعائشَة ـالبيهقي:ـ»وُأنزلـي قال
ٻ ٻ ٻ پپ پ پ﴾ـ]النور:ـ))[،ـإىـآخرـاآيات،ـفهيـتـتىـيـمساجدـ
ـالدين. ـوُتكَتبـيـمصاحفهمـوألواحهمـإىـيوم امسلمن،ـويـصلواهم،ـويـماريبهم،
وفيها:ـبيانـِعفتِها،ـوحصانـتِها،ـوطهارِها،ـوكبِرـإثمـمنـرماهاـوعظيِمـعذابهـ
ـفيهاـعذابًاـُمعّدًا،ـولعنًاـمتتابعًاـ ـبذلكـرفًا،ـومنـوقع وَلعنهـيـالدنياـواآخرة،ـوكفىـها

عاجًاـوآجاً«.
ورويـعنـزيدـبنـأرقمـقال:ـقامـفيناـذاتـيومـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـخطيبًا،ـفحمدـاهـ
ـيأَيـرسولـريـفأجيَبه،ـ ـيوشكـأن ـبر، ـأنا ـالناسـإَنا ـأها ـبعد: ـثمـقال:ـ»أما وأثنىـعليه،
وإيـتاركـفيكمـالثقلن،ـأوها:ـكتابـاهـفيهـاهدىـوالنور،ـفاستمسكواـبكتابـاه،ـ

وخذواـبه«ـفحَثـعىـكتابـاه،ـورَغبـفيه.
ثمـقال:ـ»وأهلـبيتي،ـأذكركمـاهـيـأهلـبيتي«،ـثاثـمرات،ـفقالـلهـحصن:ـ
ياـزيد،ـمنـأهلـبيته؟ـأليسـنساؤهـمنـأهلـبيته؟ـقال:ـبىـإّنـنساءهـمنـأهلـبيته،ـولكنـ
أهلـبيتهـمنـُحرمـالصدقةـبعدهـقال:ـومنـهم؟ـقال:ـآلـعيـوآلـجعفرـوآلـالعباسـ

وآلـعقيل،ـفقال:ـكلـهؤاءـُحَرمـالصدقَة؟!ـقال:ـنعم))). 
بيته،ـواسمـأهلـ أّنـنساءهـمنـأهلـ بَنـزيدـبنـأرقمـ قالـاأستاذـاإمام:ـ»قدـ
البيتـلكلـمنـالنساءـحقيق،ـوهوـمتناولـلآل،ـواسمـاآلـلكلـمنـُحرمـالصدقَةـ
منـأوادـهاشمـوأوادـامطلب؛ـلقولـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إنـالصدقةـاـحلـمحمدـواـآلـ

ممد«)2).
ـبابـمنـفضائلـعيـ ـأخرجهـمسلمـيـ»صحيحه«،ـكتابـفضائلـالصحابةـريـاهـتعاىـعنهم، (((

ـبنحوه. ابنـأيـطالبـريـاهـعنه،ـ)2408(
)2)ـأخرجهـأبوـداودـيـ»سننه«،ـكتابـاخراجـواإمارةـوالفيء،ـبابـيـبيانـمواضعـقسمـاخمس،ـ

ـبنـاحارثـريـاهـعنه. وسهمـذيـالقربى،ـ)2985(،ـمنـحديثـربيعة
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ـإناـ ـامطلب،ـوقال: ـبنيـهاشمـوبني ـالصدقة ـاخُمسـالذيـعوضهمـمن وإعطائه
بنوـهاشمـوبنوـامطلبـيءـواحد،ـوقدـُيسمىـأزواجه:ـآاً،ـبمعنى:ـالتشبيهـبالنَسب،ـ

فأرادـزيدـخصيصـاآلـمنـأهلـالبيتـبالذكر.
ـبالصاةـعىـ ـَأَمرنا ـيتناولـاآلـواأزواج،ـوقد ولفظـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصيـالوصيةـهمـعام
ميعهمـفقالـفياـروىـالبيهقي:ـعنـأيـهريرة:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»منـَرهـأنـَيكتالـ
بامكيالـاأوىـإذاـصّىـعليناـأهَلـالبيت؛ـفليقل:ـالَلهمـصِلـعىـممدـالنبي،ـوأزواجهـ

ـبيته،ـكاـصليتـعىـإبراهيمـإنكـميدـميد«))). أمهاتـامؤمنن،ـوذِرّيتهـوأهل
قالـالشيخ:ـ»وأَمرـيـحديثـأيـُميدـالَساعدي)2) بالصاةـعليهـوعىـأزواجهـ
ـالذريةـ ـكاـأفرد ـالتأكيد، ـأهلـالبيتـعىـوجه ـبالذكرـمنـملة ـأفردهَن وذريته،ـوحتملـأنه
عىـوجهـالتأكيد،ـثمـرجعـإىـالتعميمـيـحديثـأيـهريرة؛ـليدخلـفيهاـغرـاأزواجـ

ـالبيتـواهـأعلم. ـاسمـأهل ـالذينـيقعـعليهم والذريةـمنـآله،
وروىـالبيهقُي:ـبسندهـعنـعطاءـبنـيسار:ـعنـأمـسلمةـقالت:ـيـبيتيـُأنزلت:ـ
]اأحزاب:ـ33[،ـقالت:ـفأرسلـ ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ـ
رسوُلـاهـملسو هيلع هللا ىلصـإىـفاطمةـوعي،ـواحسنـواحسن،ـفقال:ـ»هؤاءـأهي«قالت:ـفقلت:ـ

ياـرسولـاه،ـأَماـأناـمنـأهلـالبيت؟قال:ـ»بىـإنـشاءـاه«)3).

)))ـماعـأبوابـصفةـالصاة،ـبابـالدليلـعىـأنـأزواجهـملسو هيلع هللا ىلصـمنـأهلـبيتهـيـالصاةـعليهن،ـ

ـالنبيـ )2866(،ـوأخرجهـأبوـداودـيـ»سننه«،ـتفريعـأبوابـالركوعـوالسجود،ـبابـالصاةـعى

ـالتشهد،ـ)982). ملسو هيلع هللا ىلصـبعد
ـبابـ)3369). ـالبخاريـيـ»صحيحه«،ـكتابـأحاديثـاأنبياء، ـأخرجه (2(

)3)ـماعـأبوابـصفـةـالصاة،ـبابـالدليلـعىـأنـأزواجهـملسو هيلع هللا ىلصـمنـأهلـبيتـهـيـالصاةـعليهن،ـ

.(286((
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قالـأبوـعبدـاه:ـهذاـحديثـصحيحـسنده،ـثقاتـرواته.ـ

قالـالشيخ:ـ»وهذاـيؤكدـماـذكرناـمنـدخولـآلهـوأزواجهـيـأهلـبيته،ـوعليناـ
مبتهمـميعهمـوموااهمـيـالدين«.

ورويـعنـابنـعباسـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أحبواـاهـلـاـَيغُذوكمـبهـمنـ
نعمة،ـوَأحُبويـحِبـاه،ـوَأحُبواـأهلـبيتيـحِبي«))). 

ـقال:ـسمعتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقولـ ـبنـأيـسعيدـاخدري:ـعنـأبيه ورويـعنـمزة
عىـامنر:ـ»ماـبالـرجالـيقولونـإنـرحمـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـاـينفعـقومهـيومـالقيامة!ـبىـ
ـالناسـَفَرطـلكمـعىـاحوض«)2). ـالدنياـواآخرة،ـوإِيـأَها واه،ـإَنـرميـموصولةـي
ـ»وقدـرويناـيـفضائلـأهلـالبيتـوالصحابةـريـاهـعنهمـيـكتابـ قالـالشيخ:
الفضائلـماـوردـفيها،ـوفياـُرويناـعنـعائشة:ـعنـفاطمةـريـاهـعنها:ـأّنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ

قالـها:ـ»أاـترضنـأنـتكويـسيدةـنساءـهذهـاأمةـأوـنساءـامؤمنن؟«)3).
ـأهلـ ـنساء ـ»فاطمةـسيدة ـوأيـسعيدـوغرماـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص: وفياـرويـعنـحذيفة
ـبنتـمزاحم«)4)،ـ ـبنتـعمرانـوآسية ـأحدماـيـروايته:ـ»إاـماـكانـمنـمريم اجنة«،ـزاد

)))ـأخرجهـالرمذيـيـ»سنـنه«،ـأبوابـامناقب،ـبابـمناقبـأهلـبيتـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـ)3789(،ـقالـ

الرمذي:ـهذاـحديثـحسنـغريب.
ـبطوله. )2)ـأخرجهـأمدـيـ»مسنده«،ـ)38)))(،ـ)7):ـ9)2(،

الناس،ـومنـمـ )3)ـأخرجهـالبخاريـيـ»صحيحه«،ـكتابـااستـئذان،ـبابـمنـناجىـبنـيديـ

يرـبرـصاحبه،ـفإذاـماتـأخرـبه،ـ)6285(،ـوأخرجهـمسلمـيـ»صحيحه«،ـكتابـفضائلـ
ـ)2450)  ـالصاةـوالسام، ـبنتـالنبيـعليها ـبابـفضائلـفاطمة الصحابةـريـاهـتعاىـعنهم،

.(99(

)4)ـأخرجهـالرمذيـيـ»سننه«،ـأبوابـامناقب،ـبابـمناقبـأيـممدـاحسنـبنـعيـبنـأيـطالبـ

ـاخدريـ= ـبطوله،ـوحديثـأيـسعيد واحسنـبنـعيـبنـأيـطالبـريـاهـعنهم،ـ))378(،
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ويـروايةـابنـعباس:ـ»أفضلـنساءـأهلـاجنةـخدجةـبنتـخويلدـوفاطمةـبنتـممد،ـ

ـبنتـمزاحم«))). ـبنتـعمرانـوآسية ومريم
ـالنساءـ ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»فضلـعائشةـعى ويـحديثـأيـموسىـوأنسـبنـمالك:ـعن
ـقالت:ـ ـأحب؟ ـفاطمة:ـ»ألستـحبنـما ـالطعام«)2)،ـوقالـابنته ـالثريدـعىـسائر كفضل

ـيعنيـعائشة«)3). بىـقال:ـفأحبيـهذه
وقالـعارـبنـيارـبمشهدـعيـريـاهـعنهاـمنـنالـمنـعائشة:ـاسكتـمقبوحًاـ
ـالدنياـ ـاهـملسو هيلع هللا ىلصـي ـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـوقالـعمـار:ـ»إَهاـزوجةـرسول منبوحًا؛ـتـؤذيـحبيبةـرسول
ـ»احسنـواحسنـسيداـشبابـ واآخرة«)4)،ـويـحديثـأيـسعيدـوغره:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:

أهلـاجنة«)5). 
وقالـاإمامـالنووي:ـ»براءةـعائشةـريـاهـعنهاـمنـاإفكـوهيـبراءةـقطعية،ـ

ريـاهـعنهـمعـالزيادةـدونـذكرـآسيةـبنتـمزاحم،ـأخرجهـأمدـيـ»مسنده«،ـ)8)6))(،ـ ـ=
)8):ـ)6)).

)))ـأخرجهـأمدـيـ»مسنده«،ـ)2668(،ـ)4:ـ409).

)2)ـأخرجهاـالبخاريـيـ»صحيحه«،ـكتابـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـبابـفضلـعائشةـريـاهـعنها،ـ

)3769(ـو)3770(،ـمسلمـيـ»صحيحه«،ـكتابـفضائلـالصحابةـريـاهـتعاىـعنهم،ـبابـ

فضائلـخدجةـأمـامؤمننـريـاهـتعاىـعنها،ـ))243(،ـوبابـيـفضلـعائشةـريـاهـتعاىـ
ـ)2446). عنها

ـبابـيـفضلـعائشةـ ـأخرجهـمسلمـيـ»صحيحه«،ـكتابـفضائلـالصحابةـريـاهـتعاىـعنهم، (3(

ريـاهـتعاىـعنهاـ)2442(،ـمنـحديثـعائشةـريـاهـعنها،ـمطواً.
ـقريبًا. )4)ـسبقـخرجه

ـقريبًاـمنـسننـالرمذي. )5)ـسبقـخرجه

انظرـيـذلكـكله:ـ»ااعتقاد واهداية إى سبيل الرشاد عى مذهب السلف وأصحاب احديث«،ـ ـ
ص325.
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بنصـالقرآنـالعزيز،ـفلوـَتشَككـفيهاـإنساٌنـــوالعياذـباهـــصارـكافرًاـمرتدًاـبإماعـ
اهـوسامهـ اأنبياءـصلواتـ نبيـمنـ امرأةـ َتْزنـ مـ ابنـعباسـوغره:ـ قالـ امسلمن،ـ

عليهمـأمعن،ـوهذاـإكرامـمنـاهـتعاىـهم«))).
وكذلكـعرتهـالطاهرة،ـقدـاخُتصواـبأحكام،ـتريفًاـهم،ـلقرهمـمنـالنبيـعليهـ
السام،ـوذلكـحفاظًاـعىـمقامـالنبوة،ـفأوجبـعليهمـوهمـأمورًاـاـكغرهم،ـتكليفًاـ
ـتوَجهـعليهـمنـاخطابـ ـبا ـالِدين،ـورفعًاـمنزلتهم،ـفمنـعملـمنهم ـبالعملـمنـأجل هم
ـفإنهـعامةـمنـعاماتـالنفاق،ـ ـالقولـيـهؤاء ـفمنـأساء صارـمنـالَطاهرينـامطَهرين،

ـااعتقاد.ـ وُخبثـالباطنـوسوء
ويـ»تفسيـرـاجالن«:ـ»﴿ٱ ٻ ٻ﴾ـ]الشورى:ـ23[:ـمنـالبِشارةـخففًاـ
ـبه،ـ﴿ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ـ]الشورى:ـ23[:ـعىـ ومثقًا
تبليغـالرسالة،ـ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ23[:ـاستـثناءـمنقطع،ـأي:ـلكنـ
أسألكمـأنـتودواـقرابتيـالتيـهيـقرابتكمـأيضًا،ـفإَنـلهـيـكِلـبطنـمنـقريشـقرابة،ـ
]الشـورى:ـ23[:ـيكـتسب،ـ﴿ۅ﴾:ـطاعـًة،ـ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ـ ﴿ٿ ٹ﴾ـ
للـذنوب،ـ﴿ڦ﴾ـ ]الشـورى:ـ23[:ـ بتـضعيفها،ـ﴿ڤ ڦ ڦ﴾ـ ]الشـورى:ـ23[:ـ

]الشورى:ـ23[:ـللقليلـفيضاعفه«.
وقالـأبوـالسـعود:ـ»﴿ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ23[ـأي:ـإاـأنـَتـوُدويـ
لقرابتي،ـأوـَتودواـأهلـقرابتي،ـوقيل:ـااستثناءـمنقطع،ـوامعنى:ـاـأسألكمـأجرًاـقط،ـ
ولكنـأسألكمـامودة،ـو﴿ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ23[ـحالـمنهاـأي:ـإاـامودةـثابتـًةـيـ
ـالقرابة. ـبمعنى ـالقرابة،ـوالقربى:ـمصدرـكالزلفى، ـأوـيـحق القربىـمتمكنًةـيـأهلها،

ـالنووي«ـ)7):ـ7))). )))ـ»صحيحـمسلمـبرح
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الذينـوجبتـعليناـ ياـرسولـاه،ـَمنـقرابتكـهؤاءـ نَزلتـقيل:ـ رويـأهاـماـ
مودهم؟ـقال:ـ»عيـوفاطمةـوابناما«)))،ـوعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ُحِرمتـاجنةـعىـمنـظلمـ
ـامطلبـومـُجازه،ـ ـإىـأحدـمنـولدـعبد ـبيتي،ـوآذايـيـعري،ـومنـاصطنعـصنيعة أهل

ـالقيامة«)2). ـيوم ـلقيني ـإذا ـأجازيهـعليهاـغدًا فأنا
ـوقيل:ـ﴿ٿ﴾:ـالتقربـإىـاه،ـأي:ـإَاـأنـَتوُدواـاهـورسولهـيـتقربكمـإليهـ

بالطاعةـوالعملـالصالح«)3).
وقالـابنـُجَزي:ـ»﴿ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ23[ـفيهـأربعةـأقوال:

اأول:ـأنـالقربىـبمعنى:ـالقرابة،ـوي:ـبمعنى:ـمنـأجل،ـوامعنى:ـاـأسألكمـ
عليهـأجرًا،ـإَاـأنـَتودويـأجلـالقرابةـالتيـبينيـوبينكم،ـفامقصدـعىـهذاـاستعطافـ

قريش،ـومـيكنـفيهمـبطنـإَاـوبْينهـوبْنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقرابة.
الثاي:ـأنـالقربىـبمعنى:ـاأقاربـأوـذويـالقربى،ـوامعنى:ـإاـأنـَتودواـأقاريـ

ـالبيت. ـبأهل وحفظويـفيهم،ـوامقصدـعىـهذاـوصية
الثالث:ـأنـالقربى:ـقرابةـالناسـبعضهمـمنـبعض،ـوامعنى:ـأنـَتودواـأقاربكم،ـ

ـاأرحام. ـبصلة وامقصودـعىـهذاـوصية
الرابع:ـأنـالقربى:ـالتقربـإىـاه،ـوامعنى:ـإاـأنـتتقربواـإىـاهـبطاعته.

وااستثناءـعىـالقولـالثالثـوالرابعـمنقطع،ـوأماـعىـاأولـوالثايـفيحتملـ

ـالطرايـيـ»امعجمـالكبر«،ـ))264(،ـ)3:ـ47(،ـمنـحديثـابنـعباسـريـاهـعنها. ـأخرجه (((

ـالثعلبيـيـ»تفسره«،ـ)8:ـ2)3). )2)ـرواه

)3)ـ»إرشادـالعقلـالسليمـإىـمزاياـالقرآنـالكريم«،ـأبوـالسعودـممدـبنـممدـالعادي،ـدارـإحياءـ

ـبروتـ)8:ـ30). الراثـالعريــ
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اانقطاع؛ـأنـامودةـليستـبأجر،ـوحتملـااتصالـعىـامجاز،ـكأنهـقال:ـاـأسألكمـ

عليهـأجرًاـإاـامودة،ـفجعلـامودةـكاأجر«))).
ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إيـ ـاخدريـقال: ـأمد«:ـعنـأيـَسعيٍد ـاإمام جاءـيـ»مسند
قدـتركُتـفيكُمـالَثَقَلِن،ـأحُدماـأكُرـمَنـاآَخِر:ـكتاُبـاهـعزـوجل:ـحبٌلـمدودـمَنـ

الساءـإىـاأرض،ـوعري:ـأهُلـبيتي،ـأاـإَهاـلنـَيفرقاـحتىـَيِرداـعَيـاحوَض«)2). 
وروىـاإمامـالنسائيـيـ»خصائصـأمرـامؤمننـعيـبنـأيـطالب«:ـعنـزيدـ
ـبدوحات،ـ ـأمر ـالوداع،ـونزلـغديرـُخٍم، ـأرقمـقال:ـماـرجعـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـَحجة ابن
ـأكرـمنـ ـالثقلنـأحدما ـتركتـفيكم ـقد ـقال:ـ»كأيـقدـُدعيتـفأجبُت،ـوإِي ـثم فُقِمْمَن،
اآخر:ـكتابـاه،ـوعريـأهلـبيتي،ـفانظرواـكيفـخُلفويـفيها،ـفإهاـلنـيتفرقاـحتىـ
َيِرداـعَيـاحوض«،ـثمـقال:ـ»إنـاهـمواي،ـوأناـويـكِلـمؤمن،ـثمـأخذـبيدـعِيـفقال:ـ
منـكنتـوليهـفهذاـوليه،ـاللهَمـواِلـمنـوااهـوعاِدـمنـعاداه«،ـفقلتـلزيدـسمعَتهـمنـ

رسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص؟ـفقال:ـماـكانـيـالدوحاتـأحدـإاـرآهـبعينيهـوسمعهـبأذنيه«)3).
قالـاإمامـأبوـَجْعَفرـالطحاوي:ـ»فَهذاـاحديُثـصحيُحـاإسناِد،ـاـطعَنـأَحٍدـ
يـأَحٍدـمنـُرواتِِه،ـفيهـإْنـكانـذلكـالَقْوُلـكانـمنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـلَِعيـبَغديِرـُخٍمـيـ

ُرُجوِعِهـمنـَحِجِهـإىـامدينة،ـاـيـخروِجِهـحِجِهـمنـامدينِة«)4).

)))ـ»كتابـالتسهيلـلعلومـالتنزيل«،ـممدـبنـأمدـبنـممدـالغرناطيـالكلبي،ـدارـالكتابـالعريـ

ــلبنانـــ403)هــــ983)م،ـط4،ـ)4:ـ20).
)2) )))2))(،ـ)7):ـ309).

ـالرمنـ)303هـ(،ـ ـأبوـعبد ـبنـشعيبـالنسائي ـأمد )3)ـ»خصائصـأمرـامؤمننـعيـبنـأيـطالب«،

ـبرقمـ]79[. ـالبلوي،ـصـ96 ـأمدـمرين ـ406)،ـط)،ـت: ـالكويتــ ـامعاــ مكتبة
ـالرسالةـ ـالطحاويـ))32هـ(،ـمؤسسة ـبنـسامة ـبنـممد ـأمد ـأبوـجعفر )4)ـ»رحـمشكلـاآثار«،

ـ987)م،ـط)،ـت:ـشعيبـاأرناؤوطـ)5:ـ9)). ـ408)هـــ ــلبنان،ـبروتــ
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قال الطحاوي: )وعلاء السلف من السابقن ومن بعدهم من التابعن أهل 
اخر واأثر، وأهل الفقه والنظر ا ُيذَكرون إا باجميل، وَمن ذكرهم بسوء 

فهو عى غر السبيل).
ـأكانـمِدثًاـ ـأنهـكانـمنحرفًا،ـسواء ـإاـمنـثبتـمنهم هذاـطبعًاـعىـسبيلـاإمال،
أوـفقيهًا،ـأماـعىـسبيلـاإمالـفاـُيتكلمـفيهم.ـولذلكـقالـالطحاويـمنـأهلـاخرـ
واأثر،ـأيـهؤاءـالذينـثبتـهمـأهمـعىـاجادةـيشهدـهمـباخر،ـواـيشهدـلعمومـ
السلفـكاـيتوهمـبعضـالناس،ـفإنـمنـهمـالصالحـومنهمـالطالح،ـفالسلفـيطلقـ
باإطاقـاللغويـعىـكلـمنـسلفناـيـالزمان،ـوعىـأهلـفرةـمعينة،ـحددهاـالعلاءـ

بالقرونـالثاثة.
وهذاـامعنىـالذيـوضحهـالطحاويـهنا،ـوهوـأفضليةـالقرونـاأوى،ـلهـأصلـ
البخاري:ـعنـِعمرانـبنـحصنـريـاهـ السنةـامرفة،ـفقدـروىـاإمامـ ثابتـيـ
عنهـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»خركمـقري،ـثمـالذينـيُلوهم«،ـوقالـعمران:ـفاـأدريـقالـ
النبيـملسو هيلع هللا ىلصـبعدـقولهـمرتنـأوـثاثًا؟،ـ»ثمـيكونـبعدكمـقومـَيشهدونـواـُيستشهدون،ـ

ـالِسَمُن«))). وَيونونـواـُيؤمنون،ـوَينُذرونـواـُيوفون،ـويظهرـفيهم
ـ»خرـالناسـقري،ـ وروىـالبخاريـعنـعبدـاهـريـاهـعنه:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:
ـَأياهم،ـوَأياهمـ ـتسبقـشهادهم ـبعدهمـقوم ـثمـجيء ـيلوهم، ـالذين ـثم ـيُلوهم ـالذين ثم

شهادهم«)2).

)))ـكتابـالشهادات،ـبابـاـيشهدـعىـشهادةـجورـإذاـشهد،ـ)2508(.ـوكتابـالرقـاق،ـبابـماـ

حذرـمنـزهرةـالدنياـوالتنافسـفيها،ـ)6064(.ـوكتابـاإيانـوالنذور،ـبابـإثمـمنـاـيفيـ
النذر،ـ)7)63).

ـإذاـشهد،ـ)2652(.ـوكتابـفضائلـالصحابة،ـ= ـبابـاـيشهدـعىـشهادةـجور ـكتابـالشهادات، (2(
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فهذهـاأحاديثـونحوهاـفيهاـشهادةـرحةـمنـالنبيـعليهـالصاةـوالسام،ـ
ـأفضلـمنـ ـليسـكلـأحدـفيها ـأنه ـبمعنى: ـأفضليًةـعامًة، ـامذكورة ـاأوى ـالقرون بأفضلية
ـالتفصيل. ـالعمومـاـعى ـالشهادةـكانتـللقرونـعى ـالتاليةـها،ـبل ـالقرون كلـأحدـي

قالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:
»والقرنـأهلـزمانـواحدـمتقاربـاشركواـيـأمرـِمنـاأمورـامقصودة،ـويقال:ـ
إنـذلكـخصوصـباـإذاـاجتمعواـيـزمنـنبيـأوـرئيس،ـجمعهمـعىـملةـواحدةـأوـ
مذهبـأوـعمل،ـويطلقـالقرنـعىـمدةـمنـالزمان،ـواختلفواـيـحديدهاـمنـعرةـ
أعوامـإىـمئةـوعرين،ـلكْنـمـأَرـمنـَرحـبالسبعنـواـبمئةـوعرة،ـوماـعداـذلكـ
ـاهـبنـ ـبنـالثاثنـوالثانن،ـوقدـوقعـيـحديثـعبد ـاجوهري: ـقائل،ـوذكر ـبه ـقال فقد
ـامشهور،ـوقالـصاحبـ»امطالع«:ـ ـيدلـعىـأنـالقرنـمئةـعامـوهو ـما ُبرـعندـمسلم))):

ـاهـ. القرنـأمةـهلكتـفلمـيبقـمنهمـأحد«)2).
ـالصحابة،ـويظهرـمنـاحديثـأنـسببـاأفضليةـيركزـ وامرادـبقرنـالرسولـملسو هيلع هللا ىلص:
يـملةـمنـاأخاقـالعامةـوااتباعـأحكامـاإسام،ـفـقدـكانـذلكـأكـثرـظهورًاـيـ

ـبعدها.ـ ـاأوىـمنهـفيا القرون

ـوالتنافسـ بابـفضائلـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـ))345(.ـوكتابـالرقاق،ـبابـماـحذرـمنـزهرةـالدنيا ـ=
فيها،ـ)6065).

ـمسلمـيـ»صحيحه«،ـكتابـفضائلـالصحابةـريـاهـ )))ـمـأقفـعىـذلكـيـمسلم،ـوالذيـأخرجه

ـ)2537(ـمنـحديثـ ـاليوم«، ـبابـقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»اـتأيـمئةـسنة،ـوعىـاأرضـنفسـمنفوسة عنهم،
عبدـاهـبنـعمرـريـاهـعنها،ـبلفظ:ـ»قال:ـصىـبناـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـذاتـليلة،ـصاةـالعشاء،ـ
ـفإنـعىـرأسـمئةـسنةـمنهاـاـيبقىـمنـ ـليلتكمـهذه؟ ـفقال:ـ»أرأيتكم ـفلاـسلمـقام يـآخرـحياته،

ـاأرضـأحد«. هوـعىـظهر
ـالباري«ـ)7:ـ5). )2)ـ»فتح
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ـللدينـمنـالفرقـ ـامخالفة ـالبِدعـوانتشار ـإىـشيوع ـاأفضلية ـبعضـالعلاء وأرجَع

ـأيضًاـيـاأفضلية. ـأنـهذاـلهـَمدخلية امختلفةـوالطوائفـامعاديةـللدين،ـواـريَب
ـابنـحجر: قال

»واقتىـهذاـاحديثـأنـتكونـالصحابةـأفضلـمنـالتابعن،ـوالتابعونـأفضلـ
منـأتباعـالتابعن،ـلكْنـهلـهذهـاأفضليةـبالنِسبةـإىـامجموعـأوـاأفراد؟ـملـبحث،ـ

وإىـالثايـنحاـاجمهور،ـواأولـقولـابنـعبدـالر.
والذيـيظهرـأنـمنـقاتلـمعـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـأوـيـزمانهـبأمره،ـأوـأنفقـشيئًاـمنـمالهـ
بسبـبه،ـاـيعِدلهـيـالفضلـأحدـبعدهـكائـنًاـمنـكان،ـوأماـمنـمـيقعـلهـذلكـفهوـمُلـ

ـتعاى:ـ﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی  البحث،ـواأصلـيـذلكـقوله
ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب﴾ـ]احديد:ـ0)[ـاآية.

ـآخره«،ـ ـأم ـامطرـاـُيدرىـأَولهـخر ـالرـبحديث:ـ»َمَثلـأمتيـَمَثل ـابنـعبد واحتج
ـاىـالصحة،ـوأغربـالنوويـفعزاهـيـ»فتاويه«:ـ ـيرتقيـها وهوـحديٌثـحسنـلهـطرقـقد
إى»مسندـأيـيعى«ـمنـحديثـأنسـبإسنادـضعيف،ـمعـأنهـعندـالرمذيـبإسنادـأقوىـ

منهـيـحديثـأنس«.
وصححهـابنـحبانـمنـحديثـعار،ـوأجابـعنهـالنوويـباـحاصلهـأنـامراد:ـ
»َمنـيشتبهـعليهـاحالـيـذلكـمنـأهلـالزمانـالذينـيدركونـعيسىـابنـمريمـعليهـ
ـالكفر،ـ ـاإسامـودحضـكلمة ـمنـاخرـوالركة،ـوانتظامـكلمة السام،ـويرونـيـزمانه
ـااشتباهـُمندفعـبريحـقولهـ ـأيـالزماننـخر؟ـوهذا ـاحالـعىـمنـشاهدـذلك، فيشتبه

ملسو هيلع هللا ىلص:ـ»خرـالقرونـقري«ـواهـأعلم.
وقدـروىـابنـأيـشيبة:ـمنـحديثـعبدـالرمنـبنـجبرـبنـنفرـــأحدـالتابعنـــ
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بإسنادـحسن،ـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»لُيدركَنـامسيُحـأقوامًاـإَهمـلـمثلكمـأوـخٌرـ

ــثاثًاـــولنـيزَيـاهـُأَمًةـأناـأوهاـوامسيحـآخرها«))).
وروىـأبوـداودـوالرمذي:ـمنـحديثـأيـثعلبةـرفعه:ـ»تأيـأيامـللعاملـفيهنـ
ـ»َمَثلـ ـبلـمنكم«)2)ـوهوـشاهدـحديث: ـقال: ـياـرسولـاه؟ ـمنِا ـمنهمـأو أجُرـمسنـقيل:

ـامطر...« )3). أمتيـمثل
ـقومـيـأصابـ ـ»أفضلـاخلقـإيانًا ـرفعه: ـبحديثـعمر واحتجـابنـعبدـالرـأيضًا
الرجال،ـيؤمنونـيـومـيَروي«،ـاحديثـأخرجهـالطياليـوغره،ـلكنـإسنادهـضعيفـ

فاـحجةـفيه.
وروىـأمدـوالدارميـوالطراي:ـمنـحديثـأيـمعةـقال:ـقالـأبوـعبيدة:ـياـ
رسولـهلـاهـأحدـخرـمنا؟ـأسلمناـمعكـوجاهدناـمعك!ـقال:ـ»قومـيكونونـمنـ

ـاحاكم)4). بعدكم،ـيؤمنونـيـومـيروي«ـوإسنادهـحسن،ـوقدـصححه
القرون؛ـأهمـكانواـغرباءـ القرنـاأولـخرـ السببـيـكونـ بأنـ أيضًاـ واحُتجـ
يـإياهم؛ـلكثرةـالكفارـحينئذ،ـوصْرهمـعىـأذاهمـومسِكهمـبدينهمـقال:ـفكذلكـ
ـامعايـوالفتنـ ـبه،ـوصرواـعىـالطاعةـحنـظهور ـالِدينـومسكوا ـأقاموا ـإذا أواخرهم

كانواـأيضًاـعندـذلكـغرباء،ـوَزَكْتـأعاهمـيـذلكـالزمانـكاـزكتـأعالـأولئك.

ـبابـماـذكرـيـفضلـاجهادـواحثـعليه،ـ)9690)). )))ـيـ»مصنفه«،ـكتابـاجهاد،

ـوأبوـداودـيـ»سننه«،ـ ـامائدة،ـ)2058(. ـبابـومنـسورة ـأبوابـتفسرـالقرآن، ـالرمذيـيـ»سننه«، (2(

ـبابـاأمرـوالنهي،ـ)4343(.ـوقالـالرمذي:ـ»هذاـحديثـحسنـغريب«. كتابـاماحم،

ـباب،ـ)2869). ـأبوابـاأمثال، ـالرمذيـيـ»سننه«ـمنـحديثـأنسـريـاهـعنه، )3)ـأخرجه

)4)ـأخرجهـأمدـيـ»مسنده«،ـ)6976)(،ـ)28:ـ82)(.ـوالطرايـيـ»امعجمـالكبر«،ـ)3537(،ـ

ـاأمة،ـ)2744). ـبابـيـفضلـآخرـهذه )4:ـ22(.ـوالدارميـيـ»سنننه«،ـكتابـالرقاق،
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ـاإسامـغريبًاـوسيعودـغريبًاـ ـلهـماـرواهـمسلم:ـعنـأيـهريرةـرفعه:ـ»بدأ ويشهد
كاـبدأ،ـفطوبىـللغرباء«)))ـوقدـُتُعِقبـكامـابنـعبدـالر:ـبأنـمقتىـكامهـأنـيكونـ
ـالقرطبي. ـأفضلـمنـبعضـالصحابة،ـوبذلكـَرح ـالصحابةـمنـيكون فيمنـيأيـبعد
لكنـكامـابنـعبدـالرـليسـعىـاإطاقـيـحقـميعـالصحابة،ـفإّنهـَرحـيـ
كامهـباستثناءـأهلـبدرـواحديبية،ـنعم،ـوالذيـذهبـإليهـاجمهورـأنـفضيلةـالصحبةـ
ـباهجرةـ ـإليه ـالَذبـعنهـوالسبق ـله ـاتفق اـيعدهاـعمل؛ـمشاهدةـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـوأماـمن
ـأحدـمنـيأيـبعده؛ـ ـفإَنهـاـيعدله ـمنـبعده ـامتلَقىـعنه،ـوتبليغه ـالنُرة،ـوضبطـالرع أو
أَنهـماـمنـَخصلةـمنـاخصالـامذكورةـإاـوالذيـَسَبقـهاـمثلـأجرـمنـعملـهاـمنـ

ـفظهرـفضلهم. بعده،
وُمََصلـالنِزاعـيتمحضـفيمنـمـحصلـلهـإاـمَردـامشاهدةـكاـتقدم،ـفإنـُمَِعـ
بنـختلفـاأحاديثـامذكورةـكانـمَتجهًاـعىـأنـحديث:ـ»للعاملـمنهمـأجرـمسنـ
ـاأجرـاـيستلزمـ منكم«ـاـيدلـعىـأفضليةـغرـالصحابةـعىـالصحابة؛ـأَنـمَردـزيادة
ـفأماـ ـياثلهـيـذلكـالعمل، ـإىـما ـبالنسبة ـتفاُضله ـيقع ـإَنا ـفاأجر ثبوتـاأفضلية،ـوأيضًا

ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـِمنـزيادةـفضيلةـامشاهدةـفاـيعدلهـفيهاـأحد. ماـفازـبهـَمنـشاهد
فبهذهـالطريقـيمكنـتأويلـاأحاديثـامتقِدمة،ـوأماـحديثـأيـُمعةـفلمـتـتفقـ
الرواةـعىـلفظه:ـفقدـرواهـبعضهمـبلفظ:ـاخريةـكاـتقدم،ـورواهـبعضهمـبلفظ:ـ»قلناـ
ياـرسولـاهـهلـمنـقومـأعظمـمناـأجرًا؟...«ـاحديثـأخرجهـالطراي،ـوإسنادـهذهـ
الروايةـأقوىـمنـالروايةـامتقدمة،ـوهيـتوافقـحديثـأيـثعلبة،ـوقدـتقدمـاجوابـعنهـ

واهـأعلم.

بنـ يأرزـ وأنهـ بدأـغريبًاـوسيعودـغريبًا،ـ أنـاإسامـ بيانـ بابـ اإيان،ـ كتابـ )))ـيـ»صحيحه«،ـ

امسجدين،ـ)45)).
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ـالشكـيـحديثـابنـ ـثاثة،ـوقعـمثلـهذا ـقرننـأو ـقرنه ـبعد ـفاـأدريـأَذكر قوله:
مسعودـوأيـهريرةـعندـمسلم،ـويـحديثـُبريدةـعندـأمدـوجاءـيـأكثرـالطرقـبغرـ
ـقالـرجل:ـ شك،ـمنهاـعنـالنعانـبنـبشرـعندـأمد،ـوعنـمالكـعندـمسلمـعنـعائشة:
ياـرسولـاهـأيـالناسـخر؟ـقال:ـ»القرنـالذيـأناـفيه،ـثمـالثاي،ـثمـالثالث«)))ـووقعـ
يـروايةـالطرايـوَسُموْيهـماـيفرـبهـهذاـالسؤال،ـوهوـماـأخرجاهـمنـطريقـبالـبنـ
سعدـبنـميم:ـعنـأبيهـقال:ـقلت:ـياـرسولـاهـأُيـالناسـخر؟ـفقال:ـ»أناـوقري...«ـ

ـمثله. فذكر
وللّطياليـمنـحديثـعمرـرفعه:ـ»خرـأمتيـالقرنـالذيـأناـمنهم،ـثمـالثايـثمـ

الثالث«)2).
ووقعـيـحديثـَجْعدةـبنـُهبرةـعندـابنـأيـشيبةـوالطرايـإثباتـالقرنـالرابعـ
ثمـ يلوهم،ـ الذينـ ثمـ يلوهم،ـ الذينـ ثمـ يلوهم،ـ الذينـ ثمـ الناسـقريـ ولفظه:ـ»خرـ

اآخرونـأردأ«)3)ـورجالهـثقاتـإاـأنـَجعدةـختلفـيـصحبتهـواهـأعلم.
قوله:ـ»ثمـإَنـبعدهمـقومًا...«ـكذاـلأكثرـولبعضهم:ـ»قوم«ـفيحتملـأنـيكونـ
ـتقريريةـ ـالناسخـعىـطريقةـمنـايكتبـاألفـيـامنصوب،ـوحتملـأنـتكونـ»إِن« من

ـُبعٌدـوتكُلف. ـنعم،ـوفيه بمعنى:
واسُتدلـهذاـاحديثـعىـتعديلـأهلـالقرونـالثاثةـوإنـتفاوتتـمنازُهمـيـ
ـالقرننـ ـالصحابةـمن ـبعد ـالغالبـواأكثرية،ـفقدـُوِجدـفيمن الفضل،ـوهذاـممولـعى
)))ـيـ»صحيحه«،ـكتابـفضائلـالصحابةـريـاهـعنهم،ـبابـفضـالصحابةـالذينـيلوهمـثمـالذينـ

يلوهم،ـ)2536).
)2) )32(،ـ)):ـ36).

ـ)2:ـ285(.ـوابنـأيـشيبةـيـ»مصنفه«،ـكتابـالفضائل،ـ ـ)87)2(، ـالطرايـيـ»امعجمـالكبر«، (3(

بابـماـذكرـيـالكفـعنـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـ))3307).
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ـالثاثة،ـ ـالقرون ـبخافـمنـبعد ـبقَلة، ـلكن ـامذمومة، ـالصفاتـامذكورة منـُوجدتـفيه

فإنـذلكـَكُثرـفيهمـواشُتهر.
وفيهـبيانـمنـُتـَرُدـشهادُهم،ـوهمـمنـاتصفـبالصفاتـامذكورة،ـوإىـذلكـ
اإشارةـبقوله:ـ»ثمـيفشوـالكذُب«ـأي:ـيكُثر،ـواسُتدلـبهـعىـجوازـامفاضلةـبنـالصحابةـ

ـاهـ))). ـامازري«. قاله
وهذاـالنقلـــوإنـكانـطوياًـــإاـأَنـفيهـمنـالفوائدـماـاـيوجدـيـغره،ـوجبـ

ـابنـحجرـقدـقالهـوقرره.ـ أنـننسبـالفضلـأهله،ـويكفيناـأَنـمثل
ـامضيةـيـطبقاتـاحنفية«: ومنـ»اجواهر

ـمنـأسبابـ ـُيعَدمـشيئًا ـوم ـفقيهًا ـ»كانـأبوـهريرة ـقالـعبدـالعزيزـيـالتحقيق: فائدة:
ااجتهاد،ـوقدـكانـيفتيـيـزمنـالصحابة،ـوماـكانـيفتيـيـذلكـالزمانـإاـفقيٌهـمتهٌد«ـ

انتهى.
قلت:ـأبوـهريرةـريـاهـعنهـمنـفقهاءـالصحابة،ـذكرهـابنـحزمـيـالفقهاءـمنـ
الصحابة،ـوقدـمعـشيخناـشيخـاإسامـتقيـالدينـالسبكيـجزًأـيـفتاويـأيـهريرةـ

ريـاهـعنه،ـسمعُتهـعليه.
ـفعلقمةـ ـأفضلـالتابعنـسعيدـبنـامسّيبـفقيل: ـ»قالـاإمامـأمدـبنـحنبل: فائدة:
واأسود،ـفقيل:ـهوـوما،ـوعنه:ـاـأعلمـفيهمـمثَلـأيـعثانـالنهديـوَقيس،ـوعنه:ـ

أفضلهمـقيسـوأبوـعثانـوعلقمةـومروق.ـ
وقالـأبوـعبدـاهـبنـحنيف:ـأهلـامدينةـيقولون:ـأفضلـالتابعنـسعيدـبنـامسيب،ـ

ـالبري.ـ ـاحسن ـالبرة: ـالكوفة:ـأويسـالُقري،ـوأهل وأهل

ـالباري«ـ)7:ـ8). )))ـ»فتح
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ـالرمنـ ـبنتـعبد ـبنتـسرينـوَعمرة ـالتابعياتـَحفصة ـابنـأيـداود:ـسِيدتا وقال

ـالدرداء«. ـأم وتليها
فائدة:ـ»قالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»َكـُملـمنـالرجالـكثر،ـومـيكملـمنـالنساءـإاـ
أربع:ـمريم،ـوآسيةـامرأةـفرعون،ـوخدجةـبنتـخويلد،ـوفاطمةـبنتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـ

ـالطعام،ـواهـأعلم«. ـالثريدـعىـسائر ـالنساءـكفضل وفضلـعائشةـعى
ـالنعانـبنـثابت،ـومالك،ـوالشافعي:ـ ـأبوـحنيفة: ـامتبوعة: ـاأربعة ـ»اأئمة فائدة:

ممدـبنـإدريس،ـوأمدـبنـحنبلـريـاهـعنهمـأمعن:
ـابنـسبعن.ـ أبوـحنيفة:ـماتـببغدادـسنةـمسنـومئة،

ومالك:ـماتـبامدينةـسنةـسبعـوسبعنـومئـة،ـوقيل:ـولدـسنةـثاثـوتسعنـ
وقيل:ـإحدى...ـوقيل:ـأربع...ـوقيل:ـسبع...،ـ

والشافعي:ـماتـبمرـآخرـرجب،ـسنةـأربعـومئتن،ـوولدـسنةـمسنـومئة.
وأمدـبنـحنبل:ـماتـببغدادـيـشهرـربيعـاآخر،ـسنةـإحدىـوأربعنـومئتنـ

وولدـسنةـأربعـوستنـومئةـريـاهـعنهمـأمعن.
فائدة:ـ»داودـبنـعي:ـاأصبهايـالظاهريـالفقيهـأبوـسليان،ـمولدهـسنةـمئتنـ
وقيل:ـاثنتنـومئتنـبالكوفة،ـونشأـببغدادـوفيهاـماتـسنةـسبعنـومئتن،ـوإناـقيلـلهـ
ـالعلمـواحديثـعنـإسحاقـوأيـأيوبـ ـأخذ ـأصبهانيةـوكانـعراقيًا، ـأمه اأصبهايـأَن

وغرما...،
قالـاخطيبـيـ»تاريه«ـكانـإمامًاـورعًاـزاهدًاـناسكًاـويـكتبهـحديثـكثر،ـ
ـقالـابنـحزم:ـكتبـثانيةـعرـألفـورقة،ـ ـالكثر، لكنـالروايةـعنهـعزيزةـجدًا،ـوصنَف
قالـأبوـإسحاق:ـقيل:ـكانـيـملسهـأربعـمئةـصاحبـطيلسان،ـوكانـمنـامتعِصبنـ

للشافعي،ـوصنَفـمناقبه.ـ
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ـأبوـبكرـممدـاإمامـ ـابنه ـماتـخلفه ـالعلمـببغداد،ـوما ـانتهتـرياسة وإىـداودـهذا
يج،ـقالـلهـ امشهورـيـحلقته،ـوكانـفقيهًاـأديبًاـشاعرًا،ـوكانـيناظرـأباـالعباسـبنـُرَ
يومًا:ـأبِلْعنيـريقي،ـقالـلهـأبوـالعباس:ـأبلعُتـكـدجلة،ـوقالـلهـيومًا:ـأمهلنيـساعةـ

ـالساعة.ـ ـالساعةـإىـأنـتقوم فقال:ـأمهلتكـمن
وقالـلهـيومًا:ـأناـأكلمكـمنـالِرجلـوجيبنيـمنـالَرأس،ـفقالـلهـأبوـالعباس:ـ

ـإذاـَحِفيتـأظاُفهاـذهبْتـقروُها.ـ ـالبقر هكذا
ـالُسْكر،ـفقال:ـ ـإليهـَمنـسألهـعنـَحِد ـاستصغروه،ـوقدموا ـأبيه وماـجلسـيـمكان
ـُعِرفتـعنهـاهموم،ـوباحـبِرهـامكتوم،ـفاسُتحسنـذلكـمنه،ـوُعلمـموضعهـمنـالعلم. إذا
ـالِطيبـقال:ـكنتـجالسًاـعندـ ـالقايـأبا ـإسحاق:ـسمعتـشيخنا ـالشيخـأبو قال
ـتقولـيـرجلـلهـزوجة،ـاـهوـُمسكها،ـ ـفقالت:ـما ـامرأة، ـفجاءته ـبنـداود، أيـبكرـممد
واـهوـمطِلقها؟ـقالـأبوـبكر:ـاختلفـيـذلكـأهلـالعلم،ـفقالـقائلون:ـُتؤمرـبالَصرـ
باإنفاق،ـواـ ُيؤمرـ قائلون:ـ وقالـ وااكتساب،ـ التطلبـ عنـ وتبحثـ وااحتساب،ـ
ُحملـعىـالَطاق،ـفلمـتفهمـامرأةـقوله،ـوأعادتـمسألتها،ـفقالـها:ـياـهذهـامرأة،ـقدـ
ـولستـبسلطانـفأمَي،ـواـقاضـفأقَي،ـ ـوأرشدتكـإىـطلبِك، أجبتكـعنـمسألتِك،

واـزوجـفُأرَي،ـفانرفتـامرأة،ـومـتفهمـجوابه!.
ماتـسنةـسبعـوتسعنـومئتنـولهـاثنتانـوأربعونـسنة،ـولهـأصحابـينتحلونـ

مذهبهـخلفًاـعنـسلفـإىـيومناـهذا«.
فائدة:ـ»أئمةـاحديثـالستة،ـأصحابـالكتبـامعتمدة:ـالبخاري،ـومسلم،ـوأبوـ

داود،ـوالرمذي،ـوالنسائي،ـوابنـماجه:
البخاري:ـهوـممدـبنـإساعيل،ـولدـيومـاجمعةـلثاثـعرةـَخَلتـمنـشوالـ

ـالفطرـسنةـستـومسنـومئتن. ـأربعـوتسعنـومئة،ـوماتـليلة سنة
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َبِقنـمنـرجب،ـسنةـإحدىـوستنـومئتن،ـ بنيسابور،ـخمسـ ومسلم:ـماتـ

وهوـابنـمسـومسن.
وأبوـداود:ـسليانـبنـاأشعثـماتـبالبرةـيـشوالـسنةـمسـوسبعنـومئتنـ

ـاثنتنـوثاننـومئة. وولدـسنة
وأبوـعيسى:ـممدـبنـعيسىـالرمذيـماتـبرمذـلثاثـعرةـليلةـمضتـمنـ

ـالثانن. ـبعد رجب،ـسنةـتسعـوتسعنـومئتن،ـوقيل:ـمسـوسبعن،ـوقيل:
وأبوـعبدـالرمنـالنسائي:ـأمدـبنـشعيبـماتـسنةـثاثـوثاثـمئةـبدمشق،ـ

وقيل:ـبفلسطن.
وابنـماجه:ـهوـأبوـعبدـاهـممدـبنـيزيدـبنـماجهـالقزويني،ـولدـسنةـتسعـومئتن،ـ
ـالثاثاء،ـلثاٍنـَبِقنـمنـشهرـرمضان،ـسنةـثاثـوسبعنـ ـاإثنن،ـوُدفنـيوم وتويـيوم

ـأمعن«. ـاهـعليهم ومئتن،ـرمة
فائدة:ـ»الفقهاءـالسبعة:ـسعيدـبنـامسيب،ـوعروةـبنـالزبر،ـوالقاسمـبنـممدـ
ابنـأيـبكرـالصديق،ـوخارجةـبنـزيدـبنـثابت،ـوعبدـاهـبنـعبدـاهـبنـعتبةـبنـمسعود،ـ

ـالسابعـثاثةـأقوال: وسليانـبنـيسار،ـوي
ـنقلهـاحاكمـأبوـعبدـاهـعنـأكثرـعلاءـ ـأبوـسلمةـبنـعبدـالرمنـبنـعوف، أحدها:

أهلـاحجاز.
والثاي:ـإنهـسامـبنـعبدـاهـبنـعمرـبنـاخطاب.ـقالهـابنـامبارك.

ـوقدـمعهمـ ـالزناد. ـأبو ـقاله ـأبوـبكرـبنـعبدـالرمنـاحارثـبنـهشام. ـإنه والثالث:
ـالقول: الشاعرـعىـهذا

فقْسَمتهـِضيزىـمنـاحِقـخارَجْهأاـإنـمــنـاـيقتــديـبأئمــة
ســعيدـأبوـبكرـسليانـخارَجْهفخذهم:ـعبيدـاهـعروةـقاســم
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ـالزهري،ـوأبوـ ـبنـمسعود:ـروىـعنـعائشة،ـوأيـهريرة،ـوعنه: ـاهـبنـعتبة عبيد

الِزناد،ـماتـسنةـثانـوتسعن،ـروىـلهـاجاعة.
وعروةـبنـالُزبرـبنـالعَوام:ـعنـأبيه،ـوعي،ـوعنه:ـأواده،ـالزهري،ـوخلق..،ـ

ماتـسنةـأربعـوتسعن،ـروىـلهـاجاعة.
ـالزهري،ـماتـسنةـ ـالصديق:ـعنـأيـهريرة،ـوعنه: ـبنـأيـبكر ـبنـممد والقاسم

ثانـومئة،ـروىـلهـاجاعة.
وسعيدـبنـامسيب:ـعنـعمرـوعثان،ـوعنه:ـالزهري،ـماتـسنةـأربعـوتسعنـ

روىـلهـاجاعة.
وأبوـبكرـبنـعبدـالرمنـبنـاحارثـبنـهشام:ـعنـأيـهريرة،ـوعائشة،ـوعنه:ـ

أواده،ـوالزهري،ـماتـسنةـأربعـوتسعن،ـروىـلهـاجاعة.
ـوربيعة،ـ ـوعنه:ـحيىـبنـسعيد، ـوأيـهريرة، وسليانـبنـيسارـموىـميمونة:ـعنها،

ماتـسنةـتسعـومئة،ـروىـلهـاجاعة.
ـماتـ ـابنهـسليان، ـبنـزيد،ـوعنه: ـبنـزيدـبنـثابت:ـعنـأبيه،ـوعنـأسامة وخارجة

ـاجاعة«. سنةـتسعـوسبعن،ـروىـله
ـالقراء: ـأئمة ـالسبعة فائدة:ـ»البدور

اأول:ـعبدـاهـبنـكثرـبنـامطلب،ـامكيـالقريـمواهمـأبوـسعيد،ـوهوـمنـ
ـاثنتنـ ـالزبرـوغره،ـتويـبمكةـسنةـعرينـومئةـوقيل:ـسنة ـاهـبن التابعن،ـسمعـعبد

وعرين.
الثاي:ـنافعـبنـعبدـالرمنـابنـأيـُنعيم،ـموىـحجونةـبنـشعيبـالليثي،ـهوـ

ـبامدينةـسنةـتسعـوستنـومئة. َمديـأصلهـمنـأصبهان،ـكنيتهـأبوـُرَويم،ـتوي
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الثالث:ـابنـعامر،ـهوـعبدـاهـبنـيزيدـبنـميمـبنـربيعةـاليحصبيـالدمشقي،ـ
قايـدمشقـمنـكبارـالتابعن،ـولدـيـأولـسنةـإحدىـوعرينـمنـاهجرة،ـوتويـ
بدمشقـيومـعاشوراءـسنةـثانـعرةـومئةـوقيل:ـولدـسنةـثانـمنـاهجرةـوماتـوهوـ

ـالقول.ـ ابنـمئةـوعرينـسنةـعىـهذا
الرابع:ـأبوـعمروـبنـالعاءـبنـعمـارـبنـعبدـاهـامقرئـالبري،ـقيل:ـاسمهـ
الرَيانـوقيل:ـالعريان،ـوقيل:ـحيى،ـوقيل:ـعثان،ـوقيل:ـمبوب،ـوقيلـغرـذلك...،ـ

ـأربعـومسنـومئة. ـبالكوفةـسنة ـتوي ـاسمهـكنيته، وقيل:
اخامس:ـعاصمـابنـأيـالنَجودـــبفتحـالنونـــأبوبكرـاأسدي،ـتويـبالكوفةـ
سنةـسبع،ـوقيل:ـثمـانـوعرينـومئة،ـقالـسفيانـوأمدـبنـحنبلـوغرما:ـَبـهدلةـ
هوـأبوـالنجود،ـوقالـعمروـبنـعيـالفاس:ـهدلةـُأُمه،ـقال:ـأبوـبكرـابنـأيـداودـهذاـ

خطأ.ـ
ـمواهمـالكويـ ـبنـإساعيلـالَزَياتـالتميمي، ـبنـحبيبـبنـُعارة السادس:ـمزة

أبوـُعارةـتويـبحلوانـسنةـثانـــوقيل:ـستـــومسنـومئة.
السابع:ـالكسائي،ـأبواحسنـعيـبنـمزةـاأَسدي،ـمواهمـالكويـتويـسنةـ
تسعـوعرينـومئة،ـوكانـقرأـعىـمزةـاأسدي،ـوليسـيـهؤاءـالسبعةـمنـالعربـ

إاـابنـعامرـوأبوـعمرو«.
ـالصغر،ـ ـــيـكتبهمـيـمسائلـاخاف:ـوهوـقولـعمر ـأصحابنا ـ»يقولونــ فائدة:

ـامشهور«. ـاخليفة ـاإمام ـالعزيز ـبنـعبد ـبهـعمر يريدون
فائدة:ـ»اخلفاءـالراشدونـمسة:ـأبوـبكرـوعمرـوعثانـوعيـواحسن،ـوأولـ

ـاملَقبـباحار،ـوهمـأربعةـعر.ـ اخلفاءـمنـبنيـأميةـمعاوية،ـوآخرهمـمروان
ـاهـبنـالعباسـبنـ ـبنـعيـبنـعبد ـاهـبنـممد وأولـاخلفاءـمنـبنيـالعباس:ـعبد
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ـليلةـخلتـمنـشهرـربيعـاأول،ـ ـلثاثـعرة ـاجمعة ـيوم ـباخافة ـله ـبويع ـامطلب، عبد

ـاثنتنـوثاثنـومئة. سنة
ـالتيـُولدـ ـالليلة ـاهـبنـعباسـي ـأبيهـعبد ـاهـبنـعباسـمع دخلـجدهـعيـبنـعبد
فيهاـعىـعيـبنـأيـطالبـــوهيـالليلةـالتيـُقتلـفيهاـعيـــفقالـلهـعي:ـخذـإليكـأباـ

اأربعنـخليفة.
وكانـممدـبنـعيـأبوـالسفاحـعبدـاهـبوِيعـلهـرًاـسنةـمئةـيـأيامـعمرـبنـعبدـ
ـأبيهـعي،ـودخلـعىـممدـهذاـ ـبخراسان،ـوكانـذلكـيـحياة ـله العزيز،ـوكانتـالدعوة
ماعةـيـسنةـمسـوعرينـومئة،ـفقالـهم:ـإيـمِيتـيـسنتيـهذه،ـوصاحبكمـابنيـ
إبراهيمـــعىـأنهـمقتولــ،ـفإذاـقىـاهـتعاىـعليهـبقضائهـفصاحبكمـابنيـعبدـاهـبنـ
ـأميةـعىـيديهـومات. ـبني ـاأمر،ـويكونـهاك ـالقائمـهذا ـفهو ـالسفاحــ ـيعنيــ احارثية
ـوانتقلتـالدعوةـإىـابنهـإبراهيم،ـفقتلهـمروانـاحارـسنةـإحدىـوثاثنـومئة،ـ

وكانـقدـأوىـإىـأخيهـعبدـاهـالسفاح.
ـثانـ ـلهـيـسنة ـبويع ـبنـاحسنـامهدي، ـاهـممد ـأبوـعبد ـالفاطمية: ـوأولـخلفاء
ـإساعيلـ ـأنهـمنـولد ـبالغرب،ـوكانـيزعم ـالقروان وتسعنـومئتن،ـوكانـخروجهـمن

ابنـجعفرـبنـممدـبنـعيـبنـاحسنـبنـعيـبنـأيـطالب،ـونسبهـمطعونـفيه.ـ
وكانـظهورهـإذـذاكـيـخافةـامقتدرـباهـالعباي،ـوهيـببغدادـفأقامـبالغربـ

ـبمر. ـباِقيهم ـابنه،ـوأقام ـامنصور ـباهـبعده،ـثم ـالقائم دولته،ـثم
ـفأوهمـها:ـامعزـلدينـاهـأبوـميمـالـَمعدـبنـإساعيلـبنـممدـامهدي،ـبويعـلهـ
ـثمـخرجـإىـمرـيـ ـاحدىـوأربعنـوثاثـمئة، ـبامهديةـسنة ـامنصور ـأبيه ـبعد باخافة
سنةـثانـومسنـوثاثـمئة،ـواستوىـعليهاـوهوـالذىـبنىـالقاهرة،ـمولدهـسنةـتسعـ
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عرةـوثاثـمئة،ـوعاشـمسًاـوأربعنـسنةـوسبعةـأشهر،ـوماتـعىـفراشهـيـربيعـ

اآخرـسنةـمسـوستنـوثاثـمئةـودفنـبقرافةـمر.ـ
ـلدينـاه،ـماتـعىـفراشهـسنةـسبعـوستنـومسـمئة،ـودفنـ ـالعاضد وآخرهم:

ـالرب. ـامعروفـبدار ـبامكان بالقرـبالقاهرة
ـأربعةـعرـخليفة«. والفاطميون

ـاهـعليها«. ـبنـعيينةـرمة ـالثوري،ـوسفيان فائدة:ـ»السفيانان:ـسفيان
ـامؤدب،ـوكاماـ ـامرادي،ـوالربيعـبنـسليان ـالربيعـبنـسليان فائدة:ـ»الربيعان:

ـاهـعليهم«. ـبه،ـرمة منـأصحابـالشافعيـاخصيصان
ـبنـاخطابـوعمرـ ـالتغليبـوقيل:ـعمر ـبكرـوعمرـعى ـأبو فائدة:ـ»العمرانـقيل:

ابنـعبدـالعزيزـريـاهـعنهم«))).ـاهـ.
قال الطحاوي: )وا نـفّضل أحدًا من اأولياء عى أحد من اأنبياء عليهم 
السام، ونقول: نبي واحد أفضل من ميع اأولياء، ونؤمن بمـا جاء من 

كراماهم وصّح عن الثقات من رواياهم(.
تفضيل النبي عى الوِي:

ـالبغدادي:ـ ـالقاهر ـاإمامـعبد قال
»أمعـأصحابناـمعـأكـثرـاأمةـعىـأنـكـَلـنبيـأفضلـمنـكلـوٍيـليسـبنبٍي،ـ
الروافضـأنـاأئمةـأفضلـمنـاأنبياء،ـوزعمتـاخطابيةـمنهمـ وزعمتـالغاةـمنـ

ـالقريـأبوـممدـ ـبنـأيـالوفاء ـبنـأيـالوفاءـممد ـالقادر ـامضيةـيـطبقاتـاحنفية«،ـعبد )))ـ»اجواهر

ـكراتي. ت:ـ775،ـ)2:ـ8)4(،ـمرـممدـكتبـخانهــ
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أنـأباـاخطابـكانـأفضلـمنـجعفرـالصادق،ـمعـقوهمـبنـبوةـجعفرـوقولـبعضهمـ

بألوهيته،ـوزعمتـالكَراميةـأنـيـاأولياءـمنـهوـأفضلـمنـبعضـاأنبياء«))).
قالـاهجويري:ـ»اعلمـأنـملةـمشايخـهذهـالطريقةـممعونـعىـأنـاأولياءـيـ
ميعـاأوقاتـواأحوالـمتابعونـلأنبياءـومصدقونـلدعوهم،ـواأنبياءـأفضلـمنـ
اأولياء،ـأنـهايةـهذهـالوايةـبدايةـالنبوة،ـوميعـاأنبياءـأولياء،ـولكنـاـيكونـمنـ
ـأهلـالسنةـومققيـهذهـ ـأيـأحدـمنـعلاء ـقال:ـ»واـيتلفـيـهذا ـإىـأن ـنبي«، اأولياء
ـبكامـمتناقضـ ـامتكلمون الطريقة،ـغرـفريقـمنـاحشوية،ـوهمـمسمةـأهلـخراسان،
ـأولياء،ـوهمـ ـأنفسهم ـالطريقة،ـويسمون ـالتوحيد،ـأهمـاـيعرفونـأصلـهذه يـأصول

ـاهـ.ـ ـاأنبياء«)2). ـاأولياءـأفضلـمن ـإن ـالشيطان،ـويقولون أولياءـحقًاـولكنـأولياء
واـيصُحـأحدـأنـيالفـيـأنـاأنبياءـأفضلـمنـاأولياء،ـفإّنـالنُبوةـاـتكونـ
إاـبعدـالواية،ـوالوايةـمرتبةـأقلـمنـالنبوة،ـورطـها،ـفالنبوةـزائدةـعىـالوايةـكاـ
ـاأعامـ ـاأئمة ـالتيـنقلـعليها ـاأمور ـناقشـيـهذه ـيلتفتـإىـبعضـمن هوـظاهر،ـوا
استحقاقـ فتكونـبحسبـ غالبًا،ـ بعدـعملـكسبيـ تكونـ والوايةـ الواضح.ـ اإماَعـ
العبدـوجهده،ـبخافـالنبوة،ـفإهاـعطيةـخاصةـمنـاهـتعاىـيتصـهاـمنـيشاءـمنـ

ـيودعـفيهمـويعطيهمـمنـخصائص.ـ ـبا عبادهـويفضلهمـعىـغرهم
الكرامة وأحكامها 

النبوة،ـوهيـعونـ الكرامة:ـأمرـخارقـيظهرـعىـيدـالويـغرـمقارنـلدعوىـ
لهـعىـطاعته،ـومقويةـليقينهـوحاملةـلهـعىـحسنـاستقامته،ـودالةـعىـصدقـدعواهـ

ـالريعة.ـ ـادعاهاـحاجةـوشهدتـله الواية،ـإن

ـالدين«ـص298. )))ـ»أصول

ـاهجويري،ـص474. )2)ـ»كشفـامحجوب«،
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والكرامةـجائزة،ـواعتمدـمنـجوزهاـوهمـاجمهور،ـعىـأنـكلـأمرـمكنـيـذاتهـ
فاهـتعاىـجوزـأْنـُيوِجدهـكاـيشاء،ـواـمانعـمنـخلقهـبعَضـاخوارقـعىـيدـبعضـ

ـاعتادـمنهمـعىـمطلقـاإمكان.ـ اأولياء،ـوهذا
تعريف الوي: 

قالـاإمامـالرازيـيـتعريفـالوي:ـ»هاهناـوجهان:ـ
ـمبالغةـمنـالفاعلـكالعليمـوالقديرـفيكونـمعناهـمنـتوالتـ اأول:ـأنـيكونـفعيًا

طاعاتهـمنـغرـخللـمعصية.ـ
ـوهوـ ـبمعنىـمفعولـكقتيلـوجريحـبمعنىـمقتولـومروح. ـأنـيكونـفعيًا الثاي:
الذيـيتوىـاحقـسبحانهـحفظهـوحراستهـعىـالتوايـعنـكلـأنواعـامعاي،ـويديمـ

توفـيقهـعىـالطاعاتـواعلمـأنـهذاـااسمـمأخوذـمنـقولهـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ 
]اأعراف:ـ96)[ـوقولهـتعاى:ـ ]البقرة:ـ257[ـوقوله:ـ﴿پ پ ڀ﴾ـ ٻ﴾ـ

﴿مب ىب يب جت حت خت﴾ـ]البقرة:ـ286[ـوقوله:ـ﴿ىئ يئ جب 
حب خب مب ىب يب جت حت خت﴾ـ]ممد:ـ))[ـوقـوله:ـ﴿ې ې ې ى﴾ـ
العبدـقريـبًاـمنـحرةـاهـ اللغة،ـفإذاـكانـ القريبـيـ ]امائدة:ـ55[ـوأقول:ـالويـهوـ
ـفهناكـ ـبرمتهـوفضلهـوإحسانه، ـمنه بسببـكثرةـطاعاتهـوكثرةـإخاصهـوكانـالربـقريبًا

ـاهـ. حصلتـالواية«))).
قالـاإمامـالتـفتازاي:ـ»الويـهو:ـالعارفـباهـتعاىـوصفاتـه،ـامواظبـعىـ

ـاللذاتـوالشهوات. ـامعرضـعنـااهاكـي ـامعاي، ـامجتنبـعن الطاعات،
ـيمتازـ ـأمرـخارقـللعادةـمنـقبلهـغرـمقارنـلدعوىـالنبوة،ـوهذا وكرامته:ـظهور

عنـامعجزة.ـ
)))ـ»التفسرـالكبرـأوـمفاتيحـالغيب«ـ))2:ـ83)).
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وبمقارنةـااعتقادـوالعملـالصالحـوالتزامـمتابعةـالنبيـعنـااستدراج،ـوعنـ
مؤكداتـتكذيبـالكذابن،ـكمـاـرويـأنـمسيلمةـدعاـأعورـأنـتصرـعينهـالعوراءـ
ـإهانة.ـوقدـتظهرـاخوارقـمنـقبلـ صحيحةـفصارتـعينهـالصحيحةـعوراء،ـويسمىـهذا
عوامـامسلمنـخليصًاـهمـمنـامحنـوامكاره،ـوتسمىـمعونة؛ـفلذاـقالواـأنـاخوارقـ

ـاهـ.ـ ـأربعةـمعجزةـوكرامةـومعونةـوإهانة«))). أنواع
بيان مفهوم الكرامات: 

قالـاإمامـالغزاي:ـ»فإنـقيلـفهلـجوزونـالكرامات؟ـقلنا:ـاختلفـالناسـفيه،ـ
ـأوـعندـحاجتهـوذلكـ ـإنسان ـبدعاء ـيرجعـإىـخرقـاهـتعاىـالعادة ـفإنه واحقـذلكـجائز
ماـاـيستحيلـيـنفسهـأنهـمكن،ـواـيؤديـإىـمالـآخر،ـفإنهـاـيؤديـإىـبطانـ
امعجزةـأنـالكرامةـعبارةـعاـيظهرـمنـغرـاقرانـالتحديـبه،ـفإنـكانـمعـالتحديـ
فإناـنسميهـمعجزةـويدلـبالرورةـعىـصدقـامتحدي؛ـوإنـمـتكنـدعوىـفقدـجوزـ

ظهورـذلكـعىـيدـفاسقـأنهـمقدورـيـنفسه«)2).ـاهـ.ـ
قالـالسعدـالتفتازاي:ـ»وذهبـمهورـامسلمنـإىـجوازـكرامةـاأولياءـومنعهـ
ـاحرمن«)3).  ـقالـإمام ـأبوـإسحقـيميلـإىـقريبـمنـمذهبهمـكذا ـامعتزلةـواأستاذ أكثر

ـالكرامة.ـ ـامعتزلةـاـميعهمـمنع اهـ.ـفدّلـكامهـعىـأنـأكثر
امعتـزلة:ـ أثناءـالكامـعىـفرقةـاحسينيةـمنـ الرازيـمبينًاـذلكـيـ قالـاإمامـ
)))ـ»رحـامقاصدـيـعلمـالكام«،ـسعدـالدينـمسعودـبنـعمرـبنـعبدـاهـالتفتازايـت:ـ)79هـ،ـ

ـ)98)م،ـط). ـ)40)هـــ ـباكستانــ ـامعارفـالنعانيةــ )2:ـ203(،ـدار

ـ ـلبنانــ )2)ـ»ااقتصادـيـااعتقاد«،ـأبوـحامدـالغزايـالوفاة:ـ505هـ،ـص220،ـدارـومكتبةـاهالــ

993)م،ـط).
ـالتفتازاي،ـت:ـ)79هـ،ـ ـاه ـبنـعبد ـبنـعمر ـالدينـمسعود ـالكام«،ـسعد ـامقاصدـيـعلم )3)ـ»رح

ـ)98)م،ـط). ـ)40)هـــ ـباكستانــ ـامعارفـالنعانيةــ )2:ـ302(،ـدار
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»احسينيةـأتباعـأيـاحسنـعيـبنـممدـالبري،ـوهوـتلميذـالقايـعبدـاجبارـبنـ
أمد،ـثمـخالفهـونفىـاحالـوامعدومـوامعاي،ـوجوزـكراماتـاأولياء،ـوتوقفـيـ
السمعـوالبر«))).ـاهـ.ـوهذاـالقولـماـيبنـأنـبعضـامعتزلةـأثبتواـالكرامات،ـكمـاـ

سيأيـاإشارةـإليهـغرـمرة.
وماـيؤيدـماـبينهـالتفتازايـوالرازيـماـنَصـعليهـركنـالدينـاماميـاخوارزميـ
منـامعتزلةـفقدـقال:ـ»منعـشيوخناـأبوـعيـوأبوـهاشمـوأصحاهاـمنـجوازـظهورـ
ـلنبوته،ـوحكىـ امعجزـعىـالصالحـوالكذاب،ـعىـالعكس،ـوعىـمنـسيبعثـإرهاصًا
شيخناـأبوـاحسنـجويزـكلـذلكـعنـابنـاإخشادـمنـجهةـالعقل،ـغرـأنهـقال:ـإنـ
السمعـمنعـمنـظهورهـعىـالصالح،ـوذكرـشيخناـأبوـاحسنـيـرسالةـأماهاـيـهذهـ

ـالصالحـوبنـأنـالسمعـمـيمنعـمنه«)2).ـاهـ.ـ امسألةـجوازـظهورهـعى
قالـاإمامـالرازي:ـ»إذاـظهرـفعلـخارقـللعادةـعىـاإنسانـفذاكـإماـأنـيكونـ

ـالدعوى.ـ مقرونًاـبالدعوىـأوـاـمع
والقسمـاأولـوهوـأنـيكونـمعـالدعوىـفتلكـالدعوىـإماـأنـتكونـدعوىـ
ـأربعةـ ـفهذه ـالشياطن، ـأوـدعوىـالسحرـوطاعة ـأوـدعوىـالواية ـأوـدعوىـالنبوة اإهية

أقسام:ـ
القسمـاأول:ـإدعاءـاإهيةـوجوزـأصحابناـظهورـخوارقـالعاداتـعىـيدهـمنـ
غرـمعارضةـكاـنقل،ـأنـفرعونـكانـيدعيـاإهيةـوكانتـتظهرـخوارقـالعاداتـعىـ

)))ـ»اعتقاداتـفرقـامسلمنـوامركن«،ـاإمامـفخرـالدينـالرازي،ـص42،ـت:ـطهـعبدـالرؤوفـ

سعد،ـمكتبةـالكلياتـاأزهرية.
)2)ـ»كتابـالفائقـيـأصولـالدين«،ـتأليفـركنـالدينـبنـاماميـاخوارزميـ)تـ536هـــــ)4))م(،ـ

ـإيران. ـبروهيـحكمتـوفلسفة ص8)3،ـت:ـويلفردـمادلونك،ـمارتنـمكدرمت،ـمؤسسة
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ـوإناـجازـذلكـأنـشكلهـوخلقتهـ ـقالـأصحابنا: يدهـوكاـنقلـذلكـأيضًاـيـحقـالدجال.

تدلـعىـكذبهـفظهورـاخوارقـعىـيدهـاـيفيـإىـالتلبيس.ـ
والقسمـالثاي:ـوهوـادعاءـالنبوةـفهذاـالقسمـعىـقسمنـأنهـإماـأنـيكونـذلكـ
امدعيـصادقًاـأوـكاذبًاـفإنـكانـصادقًاـوجبـظهورـاخوارقـعىـيدهـوهذاـمتفقـعليهـ
ـاخوارقـعىـيدهـوبتقديرـ ـاأنبياء،ـوإنـكانـكاذبًاـمـجزـظهور ـنبوة بنـكلـمنـأقرـبصحة

ـامعارضة.ـ أنـتظهرـوجبـحصول
وأماـالقسمـالثالث:ـوهوـادعاءـالوايةـوالقائلونـبكراماتـاأولياءـاختلفواـيـ

أنهـهلـجوزـأنـيدعيـالكراماتـثمـإهاـحصلـعىـوفقـدعواهـأمـا.ـ
ـالشيطانـفعندـأصحابناـجوزـظهورـ ـالسحرـوطاعة ـادعاء ـالقسمـالرابع:ـوهو وأما

خوارقـالعاداتـعىـيدهـوعندـامعتزلةـاـجوز.ـ
وأماـالقسمـالثاي:ـوهوـأنـتظهرـخوارقـالعاداتـعىـيدـإنسانـمنـغرـيءـ
منـالدعاوى،ـفذلكـاإنسانـإماـأنـيكونـصاحًاـمرضيًاـعندـاه،ـوإماـأنـيكونـخبيثًاـ

مذنباً.ـ
واأولـهوـالقولـبكراماتـاأولياء،ـوقدـاتفقـأصحابناـعىـجوازهـوأنكرهاـ

ـاخوارزمي.ـ ـاحسنـالبريـوصاحبهـممود ـأبا ـإا امعتزلة
وأماـالقسمـالثالث:ـوهوـأنـتظهرـخوارقـالعاداتـعىـبعضـمنـكانـمردودًاـ

ـاهـ.ـ ـاهـتعاىـفهذاـهوـامسمىـبااستدراج«))). عنـطاعة
الدليل عى جواز الكرامات: 

ـمنـالقرآنـواأخبارـواآثارـوامعقول.ـ ـالرازيـعىـالكراماتـبأدلة استدلـاإمام
)))ـ»التفسرـالكبرـأوـمفاتيحـالغيب«ـ))2:ـ72).
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أواً: اأدلة عى الكرامات من القرآن الكريم: 

احجةـاأوى:ـقصةـمريمـعليهاـالسام،ـوقدـرحناهاـيـسورةـآلـعمرانـفاـ
نعيدها))).

ـالسام.ـ وننقلـهناـماـذكرهـيـقصةـمريمـعليها
قالـاإمامـالـرازيـيـتفسيـرـقولهـتعاى:ـ﴿ىئ ىئ ی ی ی ی 
جئ حئ﴾ـ]آلـعمران:ـ37[:ـ»احتجـأصحابناـعىـصحةـالقولـبكرامةـاأولياءـهذهـ
اآية،ـووجهـااستدالـأنهـتعاىـأخرـأنـزكرياـكلاـدخلـعليهاـامحرابـوجدـعندهاـ
رزقًاـقالـياـمريم:ـأنىـلكـهذا؟ـقالتـهوـمنـعندـاه،ـفحصولـذلكـالرزقـعندهاـإماـ
ـباطلـمنـمسةـ ـإنهـغرـخارقـللعادةـفهو ـيكونـخارقًاـللعادة،ـأوـاـيكون،ـفإنـقلنا: أن

أوجه:ـ
اأول:ـأنـعىـهذاـالتقديرـاـيكونـحصولـذلكـالرزقـعندـمريمـدلياًـعىـ
علوـشأهاـورفـدرجتـهاـوامتيازهاـعنـسائرـالناسـبتلكـاخاصيةـومعلومـأنـامرادـ

ـامعنى. ـاآيةـهذا من
والثـاي:ـأنهـتعاىـقـالـبعدـهذهـاآية:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ـ]آلـعمران:ـ38[ـوالقرآنـدلـعىـأنهـكانـآيسـًاـمنـالولدـبسببـ
شيخوختهـوشيخوخةـزوجته،ـفلاـرأىـانخراقـالعادةـيـحقـمريمـطمعـيـحصولـ
الذيـ كانـ لوـ أماـ عمران:ـ38[.ـ ]آلـ قوله:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ـ فيستقيمـ الولدـ
شاهدهـيـحقـمريمـمـيكنـخارقًاـللعادةـمـتكنـمشاهدةـذلكـسببًاـلطمعهـيـانخراقـ

ـالعاقر.ـ ـالشيخة ـامرأة ـالولدـمن ـبحصول العادة
الثالث:ـأنـالتنكرـيـقوله:ـ﴿ی جئ حئ﴾ـ]آلـعمران:ـ37[ـيدلـعىـتعظيمـ

)))ـ»التفسرـالكبرـأوـمفاتيحـالغيب«ـ))2:ـ72).
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حالـذلكـالرزق،ـكأنهـقيل:ـرزقًا.ـأيـرزقـغريبـعجيب،ـوذلكـإناـيفيدـالغرضـ

ـاآيةـلوـكانـخارقًاـللعادة.ـ الائقـلسياقـهذه
ـتعاىـقال:ـ﴿پ پ ڀ ڀ﴾ـ]اأنبياء:ـ)9[  ـأنـه الرابع:ـهو

ولواـأنهـظهرـعليهاـمنـاخوارق،ـوإاـمـيصحـذلك.ـ
ـاهـتعاىـخلقـهاـولدًاـمنـغرـ ـامرادـمنـذلكـهوـأن فإنـقيل:ـمـاـجوزـأنـيقال:

ذكر؟ـ
قلنا:ـليسـهذاـبآية،ـبلـحتاجـتصحيحهـإىـآية،ـفكيفـنحملـاآيةـعىـذلك،ـ
بلـامرادـمنـاآيةـماـيدلـعىـصدقهاـوطهارها،ـوذلكـاـيكونـإاـبظهورـخوارقـ

ـالسام.ـ العاداتـعىـيدهاـكاـظهرتـعىـيدـولدهاـعيسىـعليه
اخامس:ـماـتواترتـالرواياتـبهـأنـزكرياـعليهـالسامـكانـجدـعندهاـفاكهةـ
الشتاءـيـالصيف،ـوفاكهةـالصيفـيـالشتاء،ـفثبتـأنـالذيـظهرـيـحقـمريمـعليهاـ
السامـكانـفعاًـخارقًاـللعادة،ـفنقول:ـإماـأنـيقال:ـإنهـكانـمعجزةـلبعضـاأنبياءـأوـ
ماـكانـكذلك،ـواأولـباطلـأنـالنبيـاموجودـيـذلكـالزمانـهوـزكرياـعليهـالسام،ـ
ولوـكانـذلكـمعجزةـلهـلكانـهوـعامًاـبحالهـوشأنه،ـفكانـجبـأنـاـيشتبهـأمرهـعليهـ

ـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ  وأنـاـيقولـمريم:ـ﴿جب حب خب﴾ـ]آلـعمران:ـ37[ـوأيضًاـفقوله
ـإهاـذكرتـلهـ ـبأنهـماـسأهاـعنـأمرـتلكـاأشياءـثم ٻ ٻ﴾ـ]آلـعمران:ـ38[ـمشعر
أنـذلكـمنـعندـاهـفهنالكـطمعـيـانخراقـالعادةـيـحصولـالولدـمنـامرأةـالعقيمةـ
الشيخةـالعاقر،ـوذلكـيدلـعىـأنهـماـوقفـعىـتلكـاأحوالـإاـبأخبارـمريم،ـومتىـ
كانـاأمرـكذلكـثبتـأنـتلكـاخوارقـماـكانتـمعجزةـلزكرياـعليهـالسامـفلمـيبقـ
إاـأنـيقال:ـإهاـكانتـكرامةـلعيسىـعليهـالسام،ـأوـكانتـكرامةـمريمـعليهاـالسام،ـ

وعىـالتقديرينـفامقصودـحاصل.ـ
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فهذاـهوـوجهـااستدالـهذهـاآيةـعىـوقوعـكراماتـاأولياء.ـ

اعرضـأبوـعيـاجبائيـوقال:ـمـاـجوزـأنـيقالـإنـتلكـاخوارقـكانتـمنـ
ـالسام،ـوبيانهـمنـوجهن: معجزاتـزكرياـعليه

اأول:ـأنـزكرياـعليهـالسامـدعاـهاـعىـاإمالـأنـيوصلـاهـإليهاـرزقًا،ـوأنهـ
رباـكانـغافاًـعنـتفاصيلـماـيأتيهاـمنـاأرزاقـمنـعندـاهـتعاى،ـفإذاـرأىـشيئًاـبعينهـ
يـوقتـمعنـقالـها:ـ﴿جب حب خب ىب يب جت حت خت﴾ـ]آلـعمران:ـ37[ـفعندـذلكـ

ـاهـتعاىـأظهرـبدعائهـتلكـامعجزة.ـ يعلمـأن
ـيأتيهاـمنـ ـإاـأنهـكان ـيشاهدـعندـمريمـرزقًاـمعتادًا والثاي:ـحتملـأنـيكونـزكريا
ـإليها،ـ ـيبعثه ـإنسان ـيأتيهاـمنـعند ـيسأهاـعنـذلكـحذرًاـمنـأنـيكون الساء،ـوكانـزكريا

فقالتـهوـمنـعندـاهـاـمنـعندـغره.ـ
ـبلـ ـالعادات، ـأنهـكانـقدـظهرـعىـمريمـيءـمنـخوارق ـالثاي:ـأناـاـنسلم امقام
معنىـاآيةـأنـاهـتعاىـكانـقدـسببـهاـرزقًاـعىـأيديـامؤمننـالذينـكانواـيرغبونـيـ
ـإذاـرأىـشيئًاـمنـذلكـخافـ ـالسام اإنفاقـعىـالزاهداتـالعابدات،ـفكانـزكرياـعليه
أنهـرباـأتاهاـذلكـالرزقـمنـوجهـاـينبغي،ـفكانـيسأهاـعنـكيفيةـاحال،ـهذاـمموعـ
ماـقالهـاجبائيـيـتفسرهـوهوـيـغايةـالضعف،ـأنهـلوـكانـذلكـمعجزًاـلزكرياـعليهـ
ـاهـتعاىـيـطلبـذلك،ـومتىـكانـمأذونًاـيـذلكـالطلبـ ـلهـمنـعند السامـكانـمأذونًا
كانـعامًاـقطعًاـبأنـحصل،ـوإذاـعلمـذلكـامتـنعـأنـيطلبـمنهاـكيفيةـاحال،ـومـيبقـ
أيضًاـلقوله:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]آلـعمران:ـ38[ـفائدة،ـوهذاـهوـاجوابـبعينهـ

ـالثاي.ـ ـالوجه عن
ـالتقديرـاـيبقىـفيهـوجهـاختصاصـ وأماـسؤالهـالثالث:ـففيـغايةـالركاكة؛ـأنـهذا
مريمـبمثلـهذهـالواقعة،ـوأيضًاـفإنـكانـيـقلبهـاحتمـالـأنهـرباـأتاهاـهذاـالرزقـمنـ
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ـفعلمناـسقوطـهذهـ ـإخبارهاـكيفـيعقلـزوالـتلكـالتهمة ـالذيـاـينبغيـفبمجرد الوجه

اأسئلةـوباهـالتوفيق.ـ
بأهاـدااتـصدقـاأنبياء،ـ الكراماتـ امتـناعـ امعتزلة:ـفقدـاحتجواـعىـ أماـ
ودليلـالنبّوةـاـيوجدـمعـغرـاأنبياء،ـكاـأنـالفعلـامحكمـماـكانـدلياًـعىـالعلمـاـ

جرمـاـيوجدـيـحقـغرـالعام.ـ
واجواب من وجوه:

اأول:ـوهوـأنـظهورـالفعلـاخارقـللعادةـدليلـعىـصدقـامدعي،ـفإنـادعىـ
صاحبهـالنبّوةـفذاكـالفعلـاخارقـللعادةـيدلـعىـكونهـنبيًا،ـوإنـادعىـالوايةـفذلكـ

يدلـعىـكونهـوليًا.ـ
ـمأمورونـبإخفائها.ـ ـمأمورونـبإظهارها،ـواأولياء ـاأنبياء ـقالـبعضهم: والثاي:
والثالث:ـوهوـأنـالنبيـيدعيـامعجزـويقطعـبه،ـوالويـاـيمكنهـأنـيقطعـبهـ
والرابع:ـأنـامعجزةـجبـانفكاكهاـعنـالـمعارضة،ـوالكرامةـاـجبـانفكاكهاـعنـ

ـاهـ.ـ ـالتوفيق«))). ـالبابـوباه ـالكامـيـهذا امعارضة،ـفهذاـملة
ـأحياءـسامنـعنـاآفاتـ ـأصحابـالكهفـوبقاؤهمـيـالنوم ـالثانية:ـقصة احجة
مدةـثاثـمئةـسنةـوتسعـسنن،ـوأنهـتعاىـكانـيعصمهمـمنـحرـالشمسـكمـاـقال:ـ

﴿ڑ ڑ ک ک﴾ـ]الكهف:ـ8)[ـإىـقوله:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ـ]الكهف:ـ7)[،ـومنـالناسـمنـمسكـيـهذهـامسألةـبقولهـ
ـبيناـ تعاى:ـ﴿ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ـ]النمل:ـ40[،ـوقد

أنـذلكـالذيـكانـعندهـعلمـمنـالكتابـهوـسليانـفسقطـهذاـااستدال.
)))ـ»التفسيـرـالكبرـأوـمفاتيحـالغيب«،ـفخرـالدينـممدـبنـعمرـالتميميـالرازيـالشافعي،ـت:ـ

ـ2000م،ـط). ـ)42)هـــ ـبروتــ 604،ـ)8:ـ28)(،ـدارـالكتبـالعلميةــ



ــ 1403 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
ـنبيـيصرـ ـأوـيـذلكـالزمان ـيكونـفيهم ـبأنـقال:ـاـبدـمنـأن أجابـالقايـعنه
ذلكـعلًاـلهـماـفيهـمنـنقضـالعادةـكسائرـامعجزات،ـقلنا:ـإنهـيستحيلـأنـتكونـهذهـ
الواقعةـمعجزةـأحدـمنـاأنبياءـأنـإقدامهمـعىـالنومـأمرـغرـخارقـللعادةـحتىـجعلـ
ـالواقعةـأهمـاـيعرفونـكوهمـصادقنـيـ ـالناسـاـيصدقونهـيـهذه ذلكـمعجزةـأن
هذهـالدعوىـإاـإذاـبقواـطولـهذهـامدةـوعرفواـأنـهؤاءـالذينـجاؤواـيـهذاـالوقتـ
نامواـقبلـذلكـبثاثـمئةـسننـوتسعـسننـوكلـهذهـالرائطـمـتوجدـ الذينـ همـ
فامتنعـجعلـهذهـالواقعةـمعجزةـأحدـمنـاأنبياءـفلمـيبقـإاـأنـجعلـكرامةـلأولياءـ

ـإليهم))).  وإحسانًا
ثانياً: اأدلة عى الكرامات من اأخبار

اخرـاأول:ـماـأخرجـيـالصحيحنـعنـأيـهريرةـريـاهـعنهـأنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ
قال:ـ»مـيتكلمـيـامهدـإاـثاثةـعيسىـابنـمريمـعليهـالسامـوصبيـيـزمنـجريجـ
ببنيـ عابدًاـ رجًاـ فكانـ وأماـجريجـ عرفتموه،ـ فقدـ عيسىـ أماـ آخر،ـ الناسكـوصبيـ
إرائيلـوكانتـلهـأمـفكانـيومًاـيصيـإذـاشتاقتـإليهـأمهـفقالت:ـياـجريجـفقالـياـ
ربـالصاةـخرـأمـرؤيتها،ـثمـصىـفدعتهـثانيًاـفقالـمثلـذلكـحتىـقالـثاثـمرات،ـ
امومسات،ـ تريهـ اللهمـاـمتهـحتىـ قالت:ـ أمهـ فاشتدـذلكـعىـ وكانـيصيـويدعهاـ
ـتقدرـعىـيء،ـوكانـ ـأفتنـجرجًاـحتىـيزيـفأتتهـفلم ـأنا وكانتـزانيةـهناكـفقالتـهم:
هناكـراٍعـيأويـبالليلـإىـأصلـصومعته،ـفلاـأعياهاـراودتـالراعيـعىـنفسهاـفأتاهاـ
ـبنوـإرائيلـوكرواـصومعتهـوشتموهـ فولدت،ـثمـقالت:ـولديـهذاـمنـجريجـفأتاها
فصىـودعاـثمـنخسـالغام.ـقالـأبوـهريرة:ـكأيـأنظرـإىـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـحنـقال:ـبيدهـياـ
ـنبنيـ ـإليه.ـوقالوا: ـالقومـعىـماـكانـمنهمـواعتذروا ـالراعيـفندم ـأبوك؟ـفقال: غامـمن

)))ـ»التفسرـالكبرـأوـمفاتيحـالغيب«ـ))2:ـ72).
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ـفإنـامرأةـ ـالصبيـاآخر ـكاـكانت،ـوأما ـفأبىـعليهم،ـوبناها صومعتكـمنـذهبـأوـفضة
كانـمعهاـصبيـهاـترضعهـإذـمرـهاـشابـميلـذوـشارةـحسنةـفقالت:ـاللهمـاجعلـ
ابنيـمثلـهذاـفقالـالصبي:ـاللهمـاـجعلنيـمثله،ـثمـمرتـهاـامرأةـذكرواـأهاـرقتـ
ابنيـمثلـهذا،ـفقالـالصبي:ـاللهمـاجعلنيـ وزنتـوعوقبتـفقالت:ـاللهمـاـجعلـ
ـأكونـ ـاجبابرةـفكرهتـأن ـالشابـكانـجبارًاـمن ـإن ـأمهـيـذلك،ـفقال: مثلها.ـفقالتـله
مثلهـوإنـهذهـقيلـإهاـزنتـومـتزنـوقيلـإهاـرقتـومـترقـوهيـتقولـحسبيـاه.ـ
اخرـالثاي:ـوهوـخرـالغارـوهوـمشهورـيـالصحاحـعنـالزهريـعنـسامـعنـ
امبيتـ انطلقـثاثةـرهطـمنـكانـقبلكمـفأواهمـ ابنـعمرـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ
إىـغارـفدخلوهـفانحدرتـصخرةـمنـاجبلـوسدتـعليهمـبابـالغارـفقالوا:ـواهـاـ

ـاهـبصالحـأعالكم.ـ ـالصخرةـإاـأنـتدعوا ينجيكمـمنـهذه
ـأغبقـقبلهاـفناماـيـظلـ ـأبوانـشيخانـكبرانـوكنتـا فقالـرجلـمنهم:ـكانـي
ـنائمنـفكرهتـأنـ ـفوجدها ـبه ـأبرحـعنهاـوحلبتـهاـغبوقهاـفجئتها ـفلم ـيومًا شجرة
أوقظهاـوكرهتـأنـأغبقـقبلها،ـفقمتـوالقدحـيـيديـانتظرـاستيقاظهاـحتىـظهرـ
الفجرـفاستيقظاـفرباـغبوقهاـاللهمـإنـكنتـفعلتـهذاـابتغاءـوجهكـفافرجـعناـماـ

ـاخروجـمنه.ـ ـالصخرةـفانفرجتـانفراجًاـاـيستطيعون نحنـفيهـمنـهذه
ثمـقالـاآخر:ـكانتـيـابنـةـعمـوكانتـأحبـالناسـإيـفراودهاـعنـنفسهاـ
فامتنعتـحتىـأمتـهاـسنةـمنـالسننـفجاءتنيـوأعطيتهاـمااًـعظيًاـعىـأنـخيـبينيـ
ـفتحرجتـمنـ ـإاـبحقه ـلكـأنـتفكـاخاتم ـقالت:ـاـجوز ـقدرتـعليها ـفلا وبنـنفسها
ـاللهمـإنـكنتـفعلتـذلكـابتغاءـوجهكـفافرجـ ذلكـالعملـوتركتهاـوتركتـامالـمعها

ـاخروجـمنه.ـ ـنحنـفيهـفانفرجتـالصخرةـغرـأهمـاـيستطيعون عناـما
الثالث:ـاللهمـإيـاستأجرتـأجراءـفأعطيتـهمـ قالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـثمـقـالـ
أجورهمـغرـرجلـواحدـتركـالذيـلهـوذهب،ـفثمرتـأجرهـحتىـكثرتـمنهـاأموالـ
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فجاءيـبعدـحنـوقال:ـياـعبدـاهـأدـإيـأجري،ـفقلتـله:ـكلـماـترىـمنـأجرتكـمنـ
ـفأخذـ ـإيـاـأستهزىءـبك، ـعبدـاهـأتستهزىءـي؟ـفقلت: ـيا اإبلـوالغنمـوالرقيقـفقال:
ذلكـكلهـاللهمـإنـكنتـفعلتـذلكـابتغاءـوجهكـفافرجـعناـماـنحنـفيه،ـفانفرجتـ

ـيمشون.ـوهذاـحديثـحسنـصحيحـمتفقـعليه.ـ ـالغارـفخرجوا الصخرةـعن
ـأقسمـعىـاهـ ـلو ـله ـقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ربـأشعثـأغرـذيـطمرينـاـيؤبه اخرـالثالث:

أبره«ـومـيفرقـبنـيءـويءـفياـيقسمـبهـعىـاه.ـ
اخرـالرابع:ـروىـسعيدـبنـامسيبـعنـأيـهريرةـريـاهـعنهـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ
»بيناـرجلـيسوقـبقرةـقدـملـعليهاـفالتفتتـإليهـالبقرةـفقالت:ـإيـمـأخلقـهذا،ـوإناـ
ـأناـوأبوـ ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»آمنتـهذا ـفقال ـتتكلم ـاهـبقرة ـالناسـسبحان خلقتـللحرثـفقال

بكرـوعمرـريـاهـعنها«.ـ
ـأوـصوتًاـ ـ»بيناـرجلـيسمعـرعدًا اخرـاخامس:ـعنـأيـهريرةـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:
يـالسحاب:ـأنـاسقـحديقةـفان،ـقالـفعدوتـإىـتلكـاحديقةـفإذاـرجلـقائمـفيهاـ
فقلتـلهـماـاسمك؟ـقال:ـفانـبنـفانـبنـفانـقلت:ـفاـتصنعـبحديقتكـهذهـإذاـ
رمتها؟ـقال:ـومـتسألـعنـذلك؟ـقلت:ـأيـسمعتـصوتًاـيـالسحابـأنـاسقـ
ثلثًاـوأجعلـ إذـقلتـفإيـأجعلهاـأثاثًاـفأجعلـلنفيـوأهيـ أماـ حديقةـفان،ـقال:ـ

ـثلثًا«))). ـثلثًاـوأنفقـعليها للمساكنـوابنـالسبيل
ثالثاً: اأدلة من اآثار

ذكرـاإمامـالرازيـشواهدـعىـالكراماتـمنـأخبارـالسلف،ـنقترـمنهاـعىـ
ـبالكرامات.ـ ـالكتبـامختصة ـإى ـالتوسع ـأراد ـالراشدين،ـونحيلـمن ـباخلفاء ـيتعلق ما

)))ـ»التفسرـالكبرـأوـمفاتيحـالغيب«ـ))2:ـ74-73).
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أماـأبوـبكرـريـاهـعنهـفمنـكراماتهـأنهـماـملتـجنازتهـإىـبابـقرـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ
ونوديـالسامـعليكـياـرسولـاهـهذاـأبوـبكرـبالبابـفإذاـالبابـقدـانفتحـوإذاـهاتفـ

ـاحبيب.ـ ـاحبيبـإى ـادخلوا ـالقر هتفـمن
وأماـعمرـريـاهـعنهـفقدـظهرتـأنواعـكثرةـمنـكراماتهـوأحدهاـماـرويـأنهـ
بعثـجيشًاـوأمرـعليهمـرجًاـيدعىـساريةـبنـاحصنـفبيناـعمرـيومـاجمعةـيطبـ

ـاجبَل.ـ ـاجبَل ـامنر:ـياـسارية جعلـيصيحـيـخطبتهـوهوـعى
قالـعيـبنـأيـطالبـكرمـاهـوجهه:ـفكتبتـتاريخـتلكـالكلمة.

ـيومـاجمعةـيـوقتـاخطبةـ ـأمرـامؤمننـغزونا ـيا فقدمـرسولـمقدمـاجيشـفقال:
فهزموناـفإذاـبإنسانـيصيحـياـساريُةـاجبَلـاجبَل!ـفأسندناـظهورناـإىـاجبل،ـفهزمـاهـ

ـبركةـذلكـالصوت.ـ ـالعظيمة ـبالغنائم الكفار،ـوظفرنا
ـمحمدـ ـكانـذلكـمعجزة ـالرازيــ:ـسمعتـبعضـامذكرينـقال: ـأيـاإمام قلتــ
ـالبرـ ـبمنزلة ـالسمعـوالبرـفلاـكانـعمر ـأنتاـمنيـبمنزلة ملسو هيلع هللا ىلصـأنهـقالـأيـبكرـوعمر

محمدـملسو هيلع هللا ىلص،ـاـجرمـقدرـعىـأنـيرىـمنـذلكـالبعدـالعظيم))).
رابعاً: اأدلة العقلية عى الكرامات

ذكرـاإمامـالرازيـحججًاـعىـجوازـالكرامات.ـ
احجةـاأوى:ـأنـالعبدـويـاهـقالـاهـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
تعاى:ـ﴿ٻ ٻ  قالـ العبـدـ والـربـويـ ]يونس:ـ62[ـ پ پ پ ڀ﴾ـ
وقـال:ـ﴿ې  ]اأعراف:ـ96)[ـ وقـال:ـ﴿پ پ ڀ﴾ـ ]البقرة:ـ257[ـ ٻ﴾ـ
]البقرة:ـ286[ـوقـال:ـ﴿ىئ  ]امائدة:ـ55[ـوقـال:ـ﴿مب ىب﴾ـ ې ې ى﴾ـ

)))ـ»التفسرـالكبر«ـ))2:ـ74).
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الربـ العبدـويـ العبدـوأنـ الربـويـ أنـ فـثبتـ ]ممد:ـ))[ـ يئ جب حب خب مب﴾ـ
ـتعاى:ـ﴿ہ ہ﴾ـ]امائدة:ـ54[  ـالربـحبيبـالعبدـوالعبدـحبيبـالربـقال وأيضًا

]البقرة:ـ65)[ـوقـال:ـ﴿ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  وقال:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ـ
ۋ﴾ـ]البقرة:ـ222[ـوإذاـثبتـهذاـفنقول:ـالعبدـإذاـبلغـيـالطاعةـإىـحيثـ
يفعلـكلـماـأمرهـاهـوكلـماـفيهـرضاهـوتركـكلـماـهىـاهـوزجرـعنهـفكيفـيبعدـأنـ
يفعلـالربـالرحيمـالكريمـمرةـواحدةـماـيريدهـالعبدـبلـهوـأوى؛ـأنـالعبدـمعـلؤمهـ
وعجزهـماـفعلـكلـماـيريدهـاهـويأمرهـبهـفأنـيفعلـالربـالرحيمـمرةـواحدةـماـأرادهـ

العبدـكانـأوىـوهذاـقالـتعاى:ـ﴿ڃ ڃ ڃ چ﴾ـ]البقرة:ـ40[. 
ـاهـليسـأهاًـأنـ ـالكرامةـلكانـذلكـإماـأجلـأن ـإظهار ـامتنع ـالثانية:ـلو احجة
ـالعطية،ـواأول:ـ ـاهـهذه ـيعطيه ـامؤمنـليسـأهًاـأن ـالفعلـأوـأجلـأن يفعلـمثلـهذا
ـباطلـفإنـمعرفةـذاتـاهـوصفاتهـوأفعالهـوأحكامهـ ـاهـوهوـكفر،ـوالثاي: قدحـيـقدرة
ـأرفـمنـ ـتقديسهـوتـمجيدهـوهليله، ـاهـوطاعاته،ـوامواظبةـعىـذكر وأسمـائهـومبة
إعطاءـرغيفـواحدـيـمفازةـأوـتسخرـحيةـأوـأسد،ـفلاـأعطىـامعرفةـوامحبةـوالذكرـ

والشكرـمنـغرـسؤالـفأنـيعطيهـرغيفًاـيـمفازةـفأيـبعدـفيه؟ـ
احجةـالثالثة:ـقالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـحكايةـعنـربـالعزة:ـ»ماـتقربـعبدـإيـبمثلـأداءـ
ماـافرضتـعليهـواـيزالـيتـقربـإيـبالنوافلـحتىـأحبهـفإذاـأحببتهـكنتـلهـسمعًاـ
وبرًاـولسانًاـوقلبًاـويدًاـورجًا،ـيـيسمعـويـيبرـويـينطقـويـيمي«ـوهذاـاخرـ
يدلـعىـأنهـمـيبقـيـسمعهمـنصيبـلغرـاهـواـيـبرهمـواـيـسائرـأعضائهمـإذـ

لوـبقيـهناكـنصيبـلغرـاهـماـقالـأناـسمعهـوبره.ـ
ـامقامـأرفـمنـتسخرـاحيةـوالسبعـوإعطاءـ ـفنقول:ـاـشكـأنـهذا ـثبتـهذا إذا
الرغيفـوعنقودـمنـالعنبـأوـربةـمنـاماءـفلاـأوصلـاهـبرمتهـعبدهـإىـهذهـالدرجاتـ

العاليةـفأيـبعدـيـأنـيعطيهـرغيفًاـواحدًاـأوـربةـماءـيـمفازة.ـ
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فقدـ وليًاـ آذىـيـ العزة:ـ»منـ السامـحاكيًاـعنـربـ قالـعليهـ الرابعة:ـ احجةـ
بارزيـبامحاربة«ـفجعلـإيذاءـالويـقائمـًاـمقامـإيذائـهـوهذاـقريبـمنـقولهـتعاى:ـ

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ـ]الفتـح:ـ0)[ـوقال:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ﴾ـ]اأحزاب:ـ36[ـوقال:ـ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ﴾ـ]اأحزاب:ـ57[ـفجعلـبيعةـممدـملسو هيلع هللا ىلصـبيعةـمعـاهـورضاءـممدـملسو هيلع هللا ىلصـ
رضاءـاهـوإيذاءـممدـملسو هيلع هللا ىلصـإيذاءـاهـفاـجرمـكانتـدرجةـممدـملسو هيلع هللا ىلصـأعىـالدرجاتـإىـ
ـبارزيـبامحاربة«ـدلـذلكـعىـأنهـ ـفقد ـقال:ـ»منـآذىـيـوليًا ـما ـالغاياتـفكذاـهاهنا أبلغ
تعاىـجعلـإيذاءـالويـقائًاـمقامـإيذاءـنفسهـويتأكدـهذاـباخرـامشهورـأنهـتعاىـيقول:ـ
»يومـالقيامةـمرضتـفلمـتعدي،ـاستسقيتـكـفاـسقيتـني،ـاستطعمتكـفاـأطعمتني،ـ
فيقول:ـياـربـكيفـأفعلـهذاـوأنتـربـالعامينا،ـفيقول:ـإنـعبديـفانًاـمرضـفلمـ
تعدهـأماـعلمتـأنكـلوـعدتهـلوجدتـذلكـعندي«ـوكذاـيـالسقيـواإطعامـفدلتـ
ـاهـكرةـ ـيعطيه ـالدرجاتـفأيـبعدـيـأن ـإىـهذه ـاهـيبلغون ـأولياء ـاأخبارـعىـأن هذه

خبزـأوـربةـماءـأوـيسخرـلهـكلبًاـأوـوردًا.ـ
ـوأذنـلهـ ـاملكـباخدمةـاخاصة، ـنشاهدـيـالعرفـأنـمنـخصه ـأنا ـاخامسة: احجة
ـيقدرـعليهـغره،ـ ـيقدرهـعىـماـا ـبأن ـأيضًا يـالدخولـعليهـيـملسـاأنس،ـفقدـيصه
بلـالعقلـالسليمـيشهدـبأنهـمتىـحصلـذلكـالقربـفإنهـيتبعهـهذهـامناصب،ـفجعلـ
ـأوصلهـ ـبأنه ـفإذاـرفـعبدًا القربـأصًاـوامنصبـتبعًا،ـوأعظمـاملوكـهوـربـالعامن،
إىـعتباتـخدمتهـودرجاتـكرامته،ـوأوقفهـعىـأرارـمعرفتهـورفعـحجبـالبعدـبينهـ
وبنـنفسهـوأجلسهـعىـبساطـقربه،ـفأيـبعدـيـأنـيظهرـبعضـتلكـالكراماتـيـهذاـ
الروحانيةـوامعارفـ بالنسبةـإىـذرةـمنـتلكـالسعاداتـ العامـ العام،ـمعـأنـكلـهذاـ

ـامحض.ـ الربانيةـكالعدم
البدنـواـشكـأنـ الروحـاـ امتويـلأفعالـهوـ السادسة:ـاـشكـأنـ احجةـ
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تعاى:ـ﴿گ  قولهـ تفسيـرـ قررناهـيـ ماـ للبدنـعىـ كالروحـ للروحـ تعاىـ اهـ معرفةـ
يطعمنيـ ريـ عندـ »أبـيتـ السام:ـ عليهـ وقالـ ]النحل:ـ2[ـ گ گ ڳ ڳ﴾ـ
ـأقوىـقلبًاـ ـالغيبـكان ـبأحوالـعام ـأكثرـعلًا ـنرىـأنـكلـمنـكان ـامعنى ويسقيني«ـوهذا
وأقلـضعفًاـوهذاـقالـعيـبنـأيـطالبـكرمـاهـوجهه:ـواهـماـقلعتـبابـخيرـبقوةـ
جسدانيةـولكنـبقوةـربانية.ـوذلكـأنـعليًاـكرمـاهـوجههـيـذلكـالوقتـانقطعـنظرهـ
عنـعامـاأجسادـوأرقتـامائكةـبأنوارـعامـالكرياءـفتقوىـروحهـوتشبهـبجواهرـ
ـمنـالقدرةـ ـفاـجرمـحصلـله ـالقدسـوالعظمة ـأضواءـعام اأرواحـاملكيةـوتأأتـفيه
ـامقامـ ـالطاعاتـبلغـإى ماـقدرـهاـعىـماـمـيقدرـعليهـغرهـوكذلكـالعبدـإذاـواظبـعى
الذيـيقولـاهـكنتـلهـسمعًاـوبرًاـفإذاـصارـنورـجالـاهـسمعًاـلهـسمعـالقريبـ
والبعيدـوإذاـصارـذلكـالنورـبرًاـلهـرأىـالقريبـوالبعيدـوإذاـصارـذلكـالنورـيدًاـلهـ

قدرـعىـالترفـيـالصعبـوالسهلـوالبعيدـوالقريب.ـ
بيناـأنـ أناـقدـ العقليةـاحكمية،ـوهيـ القواننـ السابعة:ـوهيـمبنيةـعىـ احجةـ
جوهرـالروحـليسـمنـجنسـاأجسامـالكائنةـالفاسدةـامتعرضةـللتفرقـوالتمزق،ـبلـ
هوـمنـجنسـجواهرـامائكةـوسكانـعامـالساواتـونوعـامقدسنـامطهرينـإاـأنهـ
ماـتعلقـهذاـالبدنـواستغرقـيـتدبرهـصارـيـذلكـااستغراقـإىـحيثـنيـالوطنـ
ـالفاسدـفضعفتـقوتهـوذهبتـ ـاجسم ـمتشبهًاـهذا ـبالكلية اأولـوامسكنـامتقدمـوصار
ـانغاسهاـ ـاهـومبتهـوقل ـاستأنستـبمعرفة ـإذا ـأما ـاأفعال، مكنتهـومـيقدرـعىـيءـمن
يـتدبرـهذاـالبدن،ـوأرقتـعليهاـأنوارـاأرواحـالساويةـالعرشيةـامقدسة،ـوفاضتـ
ـاأرواحـالفلكيةـ ـالعامـمثلـقوة ـمنـتلكـاأنوارـقويتـعىـالترفـيـأجسامـهذا عليها
عىـهذهـاأعال،ـوذلكـهوـالكرامات،ـوفيهـدقيقةـأخرىـوهيـأنـمذهبناـأنـاأرواحـ
النورانيةـوالكدرة،ـوفيهاـاحرةـ البريةـختلفةـباماهيةـففيهاـالقويةـوالضعيفة،ـوفيهاـ
والنـذلةـواأرواحـالفلكيةـأيضًاـكذلك،ـأاـترىـإىـجريلـكيفـقالـاهـيـوصفه:ـ
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﴿ڳ ڱ ڱ ڱ * ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ * ۀ ہ ہ﴾ـ]التكوير:ـ9)- )2[ـوقالـ
يـقومـآخرينـمنـامائـكة:ـ﴿حب خب مب ىب يب جت حت خت مت﴾ـ]النجم:ـ
26[ـفكذاـهاهناـفإذاـاتـفقـيـنفسـمنـالنفوسـكوهاـقوية،ـالقوةـالقدسيةـالعنريةـ
مرقةـاجوهرـعلويةـالطبيعة،ـثمـانضافـإليهاـأنواعـالرياضاتـالتيـتزيلـعنـوجههاـ
غرةـعامـالكونـوالفسادـأرقتـوتأأتـوقويتـعىـالترفـيـهيويـعامـالكونـ

ـاجالـوالعزة.ـ ـالصمديةـوتقويةـأضواءـحرة ـاحرة ـنورـمعرفة ـبإعانة والفساد
ولنقبضـهاهناـعنانـالبيانـفإنـوراءهاـأرارًاـدقيقةـوأحوااًـعميقةـمنـمـيصلـ

إليهاـمـيصدقـها،ـونسألـاهـاإعانةـعىـإدراكـاخرات))). 
خامساً: احجج التي احتج ها امنكرون للكرامات: 

ـللكراماتـبوجوه.ـ احتجـامنكرون
الشبهة اأوى:ـوهيـالتيـعليهاـيعولونـوهاـيضلونـأنـظهورـاخارقـللعادةـ
ـالدالة،ـأنـحصولـالدليلـ ـفلوـحصلـلغرـنبيـلبطلتـهذه ـاهـدلياًـعىـالنبوة، جعله

معـعدمـامدلولـيقدحـيـكونهـدلياً،ـوذلكـباطل.
واجواب عن الشبهة اأوى:ـأنـالناسـاختلفواـيـأنهـهلـجوزـللويـدعوىـالواية؟ـ
فقالـقومـمنـامحققن:ـإنـذلكـاـجوز،ـفعىـهذاـالقولـيكونـالفرقـبنـامعجزاتـ
ـبدعوىـ ـبدعوىـالنبوةـوالكرامةـاـتكونـمسبوقة ـتكونـمسبوقة والكراماتـأنـامعجزة
الواية،ـوالسببـيـهذاـالفرقـأنـاأنبياءـعليهمـالسامـإناـبعثواـإىـاخلقـليصرواـ
دعاةـللخلقـمنـالكفرـإىـاإيانـومنـامعصيةـإىـالطاعةـفلوـمـتظهرـدعوىـالنبوةـمـ
يؤمنواـبهـوإذاـمـيؤمنواـبهـبقواـعىـالكفرـوإذاـادعواـالنبوةـوأظهرواـامعجزةـآمنـالقومـ

)))ـ»التفسرـالكبر«ـ))2:ـ74).
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همـفإقدامـاأنبياءـعىـدعوىـالنبوةـليسـالغرضـمنهـتعظيمـالنفسـبلـامقصودـمنهـ
ينتقلواـمنـالكفرـإىـاإيان،ـأماـثبوتـالوايةـللويـ إظهارـالشفقةـعىـاخلقـحتىـ
ـفعلمناـ ـالنفس، ـلشهوة ـفكانـدعوىـالوايةـطلبًا ـإيانًا فليسـاجهلـهاـكفرًاـواـمعرفتها
أنـالنبيـجبـعليهـإظهارـدعوىـالنبوةـوالويـاـجوزـلهـدعوىـالوايةـفظهرـالفرق.ـ

ـالفرقـبنـامعجزةـوالكرامةـ ـفقدـذكروا ـللويـدعوىـالواية ـالذينـقالوا:ـجوز أما
منـوجوه:ـ

اأول:ـأنـظهورـالفعلـاخارقـللعادةـيدلـعىـكونـذلكـاإنسانـمبـرءًاـعنـ
امعصية،ـثمـإنـاقرنـهذاـالفعلـبادعاءـالنبوةـدلـعىـكونهـصادقًاـيـدعوىـالنبوة،ـ
وإنـاقرنـبادعاءـالوايةـدلـعىـكونهـصادقًاـيـدعوىـالواية،ـوهذاـالطريقـاـيكونـ

ـالسام. ـالكرامةـعىـاأولياءـطعنًاـيـمعجزاتـاأنبياءـعليهم ظهور
الثاي:ـأنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيدعيـامعجزةـويقطعـها،ـوالويـإذاـادعىـالكرامةـاـيقطعـ

ـامعجزةـجبـظهورها،ـأماـالكرامةـفاـجبـظهورها.ـ هاـأن
ـالكرامة.ـ ـامعجزةـواـجبـنفيهاـعن ـامعارضةـعن الثالث:ـأنهـجبـنفي

الرابع:ـأناـاـنجوزـظهورـالكرامةـعىـالويـعندـادعاءـالوايةـإاـإذاـأقرـعنـدـ
تلكـالدعوىـبكونهـعىـدينـذلكـالنبيـومتىـكانـاأمرـكذلكـصارتـتلكـالكرامةـ
ـالكرامةـطاعنًاـيـنبوةـ ـالتقديرـاـيكونـظهور ـلرسالتهـوهذا ـلذلكـالنبيـومؤكدة معجزة

النبيـبلـيصرـمقويًاـها.ـ
والشبهة الثانية:ـمسكواـبقولهـعليهـالسامـحكايةـعنـاهـسبحانه:ـ»لنـيتقربـ
امتقربونـإيـبمثلـأداءـماـافرضتـعليهم«ـقالوا:ـهذاـيدلـعىـأنـالتقربـإىـاهـبأداءـ
الفرائضـاـ بأداءـ إليهـ امتقربـ النوافل،ـثمـإنـ بأداءـ إليهـ التقربـ الفرائضـأعظمـمنـ

حصلـلهـيءـمنـالكراماتـفامتقربـإليهـبأداءـالنوافلـأوىـأنـاـحصلـلهـذلك.ـ
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واجواب عن الشبهة الثانية:ـأنـالتقربـبالفرائضـوحدهاـأكملـمنـالتـقربـ
بالنوافل؛ـأماـالويـفإناـيكونـوليًاـإذاـكانـآتيًاـبالفرائضـوالنوافل،ـواـشكـأنهـيكونـ

ـالفرق. ـاقترـعىـالفرائضـفظهر حالهـأتمـمنـحالـمن
الشبهة الثالثة:ـتـمسكواـبقولـهـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ـبعيدـاـعىـ ـبلد ـإى ـبلد ـينتقلـمن ـالوي ـبأن پ پ پ ڀ﴾ـ]النحل:ـ7[ـوالقول
الوجهـطعنـيـهذهـاآية،ـوأيضًاـأنـممدًاـملسو هيلع هللا ىلصـمـيصلـمنـمكةـإىـامدينةـإاـيـأيامـ
كثرةـمعـالتعبـالشديدـفكيفـيعقلـأنـيقالـأنـالويـينتقلـمنـبلدـنفسهـإىـاحجـيـ

يومـواحد.ـ
الشبهة الرابعة:ـقالوا:ـهذاـالويـالذيـتظهرـعليهـالكراماتـإذاـادعىـعىـإنسانـ
درمًاـفهلـنطالبهـبالبينةـأمـا؟ـفإنـطالبناهـبالبينةـكانـعبثًاـأنـظهورـالكراماتـعليهـ
ـنطالبهـ ـالدليلـالقاطعـكيفـيطلبـالدليلـالظني،ـوإنـم يدلـعىـأنهـاـيكذب،ـومعـقيام
هاـفقدـتركنـاـقولهـعليهـالسام:ـ»البينةـعىـامدعي«ـفهذاـيدلـعىـأنـالقولـبالكرامةـ

باطل.ـ
واجواب عى الشبهة الثالثـة:ـأنـقـولهـتعاى:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
امتعارف،ـوكراماتـ امعهودـ ]النحل:ـ7[ـممولـعىـ پ پ پ پ ڀ﴾ـ

ـنادرةـفتصرـكامستثناةـعنـذلكـالعموم.ـ ـأحوال اأولياء
وقالـاإمامـالرازيـيـتفسرـقولهـتعاىـ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ـ]النحلـ8[:ـ»احتجـمنكروـكراماتـاأولياءـهذهـاآيةـفقالوا:ـ
ـإاـبشقـاأنفس؛ـوملـ ـبلد ـإى ـبلد ـاانتقالـمن ـاإنسانـاـيمكنه ـتدلـعىـأن ـاآية هذه
ـينتقلونـمنـبلدـإىـبلدـآخرـ ـقد ـإنـاأولياء ـالكراماتـيقولون: اأثقالـعىـاجالـومثبتو
ـفيكونـ ـاآية ـفكانـذلكـعىـخافـهذه ـمنـغرـتعبـوحملـمشقة، بعيدـيـليلةـواحدة
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باطًا،ـوماـبطلـالقولـبالكراماتـيـهذهـالصورةـبطلـالقولـهاـيـسائرـالصور،ـأنهـ

ـبالفرق.ـ اـقائل
وجوابه:ـأناـنخصصـعمومـهذهـاآيةـباأدلةـالدالةـعىـوقوعـالكرمات.ـواهـ

ـاهـ. أعلم«))).
ـالبينةـعىـ ـالسام ـالتمسكـبقولهـعليه ـالشبهة الرابعةـوهي ـاجوابـعن وهذاـهو

امدعي.ـ
الشبهة اخامسة:ـإذاـجازـظهورـالكرامةـعىـبعضـاأولياءـجازـظهـورهاـعىـ
الباقن،ـفإذاـكثرتـالكراماتـحتىـخرقتـالعادةـجرتـوفقًاـللعادةـوذلكـيقدحـيـ

ـوالكرامة.ـ امعجزة
تعاى:ـ﴿ۆئ ۈئ  قالـ قلةـكاـ فيهمـ امطيعنـ أنـ اخامسةـ الشبهة  واجواب عن 
ـإبليس:ـ﴿ک گ گ گ﴾ـ]اأعراف:ـ7)[  ۈئ ېئ﴾ـ]ـسبأ:ـ3)[ـوكاـقال
ـالكراماتـيـاأوقاتـالنادرةـقادحًاـ ـيظهرـعليهمـمن ـيكنـما وإذاـحصلتـالقلةـفيهمـم

يـكوهاـعىـخافـالعادة)2). 
الشبهة السادسة:ـأنـمشاركةـاأولياءـلأنبياءـيـظهورـاخوارقـخلـبعظمـقدرـ

اأنبياء،ـووقعهمـيـالنفوس.ـ
ـأقدارهمـوالرغبةـيـاتباعهم،ـ ـبلـيزيدـيـجالة ـبامنع، واجواب عن هذه الشبهة:
ـااقتداءـبريعتهمـوااستقامةـعىـ ـالدرجةـبركة حيثـنالتـأمهمـوأتباعهمـمثلـهذه

طريقتهم)3). 
)))ـ»التفسرـالكبرـأوـمفاتيحـالغيب«ـ)9):ـ82)).

ـالسابقـ))2:ـ78-74). ـامصدر (2(

)3)ـ»رحـامقاصدـيـعلمـالكام«،ـسعدـالدينـمسعودـبنـعمرـبنـعبدـاهـالتفتازايـت:ـ)79هـ،ـ

ـ)98)م،ـط). ـ)40)هـــ ـباكستانــ ـامعارفـالنعانيةــ )2:ـ204(،ـدار
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ـاأولياءـوخرجتـعنـكوهاـخارقةـ ـلوـظهرتـلكثرتـكثرة ـأها الشبهة السابعة:

ـللعادة.ـ للعادة،ـوهذاـمناقضـلكوهاـخارقة
واجواب عن هذه الشبهة:ـبامنع،ـأيـنمنعـأهاـخرجـعنـكوهاـخارقة،ـبلـغايتهـ

ـنقضـالعادة،ـوكثرته))).  استمرار
ـبامعجزة،ـ ـبابـإثباتـالنبوة ـلوـظهرتـاـلغرضـالتصديقـانسد الشبهة الثامنة:

ـالتصديق.ـ ـالنبيـلغرضـآخرـغر جوازـأنـيكونـماـيظهرـمن
واجواب عن هذه الشبهة:ـباـمرـمنـأنـامعجزةـعندـمقارنةـالدعوىـتفيدـالتصديقـ

قطعًا)2). 
بعض أحكام الكرامات: 

قالـاإمامـعبدـالقاهرـالبغداديـأبوـمنـصورـيـوصفـعقيدةـأهلـالسنـةـيـ
الكرامات:ـ»وقالوا:ـجوزـظهورـالكراماتـعىـاأولياء،ـوجعلوهاـدالةـعىـالصدقـ

ىـأحواهم،ـكاـكانتـمعجزاتـاأنبياءـدالةـعىـصدقهمـىـدعاوهم.
الكراماتـاـ امعجزةـإظهارهاـوالتحديـها،ـوصاحبـ وقالوا:ـعىـصاحبـ
يتحدىـهاـغره،ـورباـكتمها)3)،ـوصاحبـامعجزةـمأمونـالعاقبة،ـوصاحبـالكرامةـ

ـبعدـظهورـكراماته.ـ ـباعورا ـبن ـبلعم ـيأمنـتغيرـعاقبته،ـكاـتغرتـعاقبة ا
وأنكرتـالقدريةـكراماتـاأولياء،ـأهمـمـجدواـمنـفرقهمـذاـكرامة!ـوقالواـ

)))ـ»رحـامقاصد«ـ)2:ـ204).

ـالسابقـ)2:ـ204). ـامصدر (2(

)3)ـقالـالعارفـباهـأمدـالرفاعيـيـ»الرهانـامؤيد«:ـ»واـترغبـللكراماتـوخوارقـالعاداتـفإنـ

اأولياءـيسترونـمنـالكراماتـكاـتسترـامرأةـمنـاحيض«ـ]الرهانـامؤيد،ـأمدـالرفاعيـاحسينيـ
ـالغنيـنكهـمي[. ـلبنانـــ408)هـ،ـط)،ـت:ـعبد ـالكتابـالنفيســ ت:ـ578هـ،ـص28)،ـدار
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بإعجازـالقرآنـيـنظمه،ـخافـقولـمنـزعمـمنـالقدريةـأنـاـإعجازـيـنظمـالقرآن،ـ

ـاهـ. ـالنظام«))). كاـذهبـاليه
ـالشهرستاي:ـ»وأماـكراماتـاأولياء:ـفجائزـعقًاـوواردـسمعًا،ـومنـأعظمـ قال
كراماتـاهـتعاىـعىـعباده:ـتيسيـرـأسبابـاخرـهم،ـوتعسيـرـأسبابـالرـعليهم،ـ

ـالتيسرـأشدـوإىـاخرـأقربـكانتـالكرامةـأوفر. وحيثاـكان
وماـينقلـعنـبعضهمـمنـخوارقـالعادات،ـوصَحـالنقل،ـوجبـالتصديق،ـواـ

جوزـاإنكارـعليه.ـأليسـقدـوردـيـالقرآنـقصةـعرشـبلقيسـوقولـذلكـالويـ﴿گ 
]النمل:ـ40[،ـ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ـ
أوـمـتكنـقصةـأمـموسىـومريمـأمـعيسىـعليهـالسام،ـوماـظهرـهاـمنـاخوارق:ـ
منـإلقاءـموسىـيـاليمـكرامًةـها،ـورزقـالشتاءـيـالصيف،ـورزقـالصيفـيـالشتاء،ـ

ـالسام؟ ـالكراماتـمريمـعليها ـالنخلةـيـالصحراء،ـمنـأعظم وظهور
ـتفدناـعلًاـ ـإنـم ـأكثرـمنـأنـحى،ـوهيـبآحادها ـاأمة ـينقلـعنـصاحيـهذه وما
بوقوعها،ـفهيـبمجموعهاـأفادتناـعلًاـقطعيًا،ـويقينًاـصادقًاـبأن:ـخوارقـالعاداتـقدـ

ـاهـ. ظهرتـعىـأيديـأصحابـالكرامات«)2).
قالـالقرطبي:ـ»قالـالقشري:ـوقدـأنكرـكراماتـاأولياءـمنـقالـإنـالذيـعندهـ
علمـمنـالكتابـهوـسليانـقالـللعفريت:ـأناـآتيكـبهـقبلـأنـيرتدـإليكـطرفكـوعندـ
هؤاءـماـفعلـالعفريتـفليسـمنـامعجزاتـواـمنـالكراماتـفإنـاجنـيقدرونـعىـ

ـالبغداديـأبوـمنصور،ـت:ـ ـبنـممد ـبنـطاهر ـالقاهر ـالناجية«،ـعبد ـ»الفرقـبنـالفرقـوبيانـالفرقة (((

429،ـص334،ـدارـدارـاآفاقـاجديدةـــبروتـــ977)،ـط2.
ـأبوـالفتحـممدـبنـعبدـالكريمـالشهرستايـت:ـ548هـ،ـص277،ـ )2)ـ»هايةـاإقدامـيـعلمـالكام«،

ـامزيدي. ـأمدـفريد 2004م،ـط)،ـت: ـ425)هـــ ـلبنانــ ـبروت، ـالكتبـالعلميةــ دار
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مثلـهذاـواـيقطعـجوهرـيـحالـواحدةـمكاننـبلـيتصورـذلكـبأنـيعدمـاهـاجوهرـ
ـالعدمـيـأقىـالغربـأوـ ـالتيـبعد ـالثانيةـوهيـاحالة ـيعيدهـيـاحالة يـأقىـالرقـثم
يعدمـاأماكنـامتوسطةـثمـيعيدهاـقالـالقشري:ـورواهـوهبـعنـمالكـوقدـقيل:ـبلـ
ـاهـ.ـ ـبنـالكوفةـواحرة«))). ـبنـسليانـوالعرشـكا ـبهـيـاهواءـقالهـماهدـوكان جيء
وذكرـاإمامـالبيهقيـأنـأباـيزيدـالبسطاميـقال:ـ»لوـنظرتمـإىـرجلـأعطيـمنـ
ـكيفـجدوهـعندـاأمرـوالنهي،ـ ـبهـحتىـتنظروا الكرامات،ـحتىـُيرفعـيـاهواء،ـفاـتغروا

وحفظـاحدودـوأداءـالريعة«)2).ـاهـ.ـ
وقالـاإمامـالبيهقيـيـبابـالقولـيـكراماتـاأولياء:ـ»قالـاهـعزـوجلـيـ

قصةـمريمـعليـهاـالسام:ـ﴿ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ىئ يئ جب 
حب خب ىب يب جت حت خت ىت يت جث مث ىث يث حج﴾ـ]آلـعمران:ـ37[ـوقالـيـ

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ﴿ڑ  السام:ـ عليهـ سليمـانـ قصةـ
ڱ﴾ـ]النمل:ـ40[،ـوآصفـمـيكنـنبيًا.

ـفأماـعىـالصادقنـفإنهـجوز،ـويكونـ وإناـاـجوزـظهورـالكراماتـعىـالكاذبن،
ذلكـدليًاـعىـصدقـَمْنـصَدقهـمنـأنبياءـاهـعزـوجل.

وقدـحكىـنبيناـملسو هيلع هللا ىلصـمنـالكراماتـالتيـظهرتـعىـجريحـالراهب،ـوالصبيـ
الذيـتركـالسحر،ـوتبعـالراهب،ـوالنفرـالذينـآوواـإىـغارـمنـبنيـإرائيلـفانحطتـ
عليهمـالصخرة،ـوغرهمـماـيدلـعىـجوازـذلك.ـوقدـظهرـعىـأصحابهـيـزمانه،ـ

وبعدـوفاتهـثمـعىـالصاحنـمنـأمتهـماـيوجبـاعتقادـجوازه«)3).ـاهـ.ـ

ـأبوـعبدـاهـممدـبنـأمدـاأنصاريـالقرطبي،ـت:ـ)67،ـ)3):ـ206(،ـ ـ»اجامعـأحكامـالقرآن«، (((

ـالقاهرة. ـالشعبــ دار
)2) )9)7)(،ـ)3:ـ304).

ـبنـاحسنـ= ـأمد ـالرشادـعىـمذهبـالسلفـوأصحابـاحديث«، ـإىـسبيل )3)ـ»ااعتقادـواهداية
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قالـالشهرستـاي:ـ»واعلمـأنـكلـكرامةـتظهرـعىـيدـوّي،ـفهيـبعينـهاـمعجزةـ
لنبي،ـإذاـكانـالويـيـمعاماتهـتابعًاـلذلكـالنبي،ـوكّلـماـيظهرـيـحقهـفهوـدليلـعىـ
صدقـأستاذه،ـوصاحبـريعته،ـفاـتكونـالكرامةـقطـقادحةـيـامعجزات،ـبلـهيـ

ـاهـ.ـ ـإليها«))). مؤيدةـها،ـدالةـعليهاـراجعةـعنهاـوعائدة
قالـابنـحجرـالعسقاي:ـ»وامشهورـعنـأهلـالسنة:ـإثباتـالكراماتـمطلقًا،ـ
بهـالتحديـلبعضـ القاسمـالقشريـماـوقعـ لكنـاستثنىـبعضـامحققنـمنهمـكأيـ

اأنبياء،ـفقال:ـواـيصلونـإىـمثلـإجادـولٍدـمنـغرـأبـونحوـذلك.
وهذاـأعدلـامذاهبـيـذلك؛ـفإنـإجابةـالدعوةـيـاحال،ـوتكثرـالطعامـواماءـ
وامكاشفةـباـيغيبـعنـالعن،ـواإخبارـباـسيأي،ـونحوـذلكـقدـكثرـجدًاـحتىـصارـ
وقوعـذلكـمنـينسبـإىـالصاحـكالعادة،ـفانحرـاخارقـاآنـفياـقالهـالقشري،ـ
وتعنـتقيـيدـقولـمنـأطلقـانـكلـمعجزةـوجدتـلنبيـجوزـأنـتـقعـكرامةـلوي«)2). 

اهـ.ـ
تنبيه: 

واـبدـأنـتكونـالكرامةـفعاًـناقضًاـخارقًاـللعادة،ـيـأيامـالتكليفـاـيـأيامـ
اآخرة؛ـأهاـليستـدارـتكليف،ـوأنـيكونـهذاـالفعلـظاهرًاـعىـموصوفـبالواية،ـ

البـيهقيـت:ـ458،ـص307،ـدارـاآفاقـاجديدةـــبروتـــ)40)،ـط)،ـت:ـأمدـعصامـ ـ=
الكاتب.

)))ـ»هايةـاإقـدامـيـعلمـالكام«،ـأبوـالفـتحـممدـبنـعبدـالكريمـالشهرستـاي،ـت:ـ548هـ،ـ

ـلبنانـــ425)هـــ2004م،ـط)،ـت:ـأمدـفريدـامزيدي. ـبروت، ــ ـدارـالكتبـالعلمية ص277،
ـأبوـالفضلـالعسقايـالشافعي،ـت:ـ ـأمدـبنـعيـبنـحجر ـ»فتحـالباريـرحـصحيحـالبخاري«، (2(

ـبروت،ـت:ـمبـالدينـاخطيب. ـامعرفةــ 852ـهـ،ـ)7:ـ383(،ـدار
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ـالكرامةـعامةـصدقـَمنـظهرتـ ـالذيـاتصفـبه،ـأَن وأنـيكونـيـمعنىـتصديقهـحاله

عليهـيـأحواله،ـفمنـمـيكنـصادقًا،ـفظهورـمثلهاـعليهـاـجوز.
ـللهجويري:ـ وجاءـيـ»كشفـامحجوب«

»والكرامةـعامةـصدقـالوي،ـواـجوزـظهورهاـعىـالكاذب،ـإاـكعامةـعىـ
كذبـدعواه،ـوهيـفعلـناقضـللعادةـيـحالـبقاءـالتكليف،ـوتقولـطائفةـمنـأهلـ
السنة:ـإَنـالكرامةـصحيحة،ـلكنـاـإىـحِدـاإعجازـــأي:ـخرقـالعادةـــوذلكـمثلـ

ـامراد،ـوماـشابهـهذاـماـاـينقضـالعادة«))).  ـالدعوة،ـوحصول استجابة
ـالتكليف،ـ ـللعادةـيـزمان ـُيتصورـمنـظهورـفعلـخارج ـبأنهـاـفساد وُرَدـعليهم:
ـالنبوةـواـنفيـخصيصها،ـواـخلطـبنـالويـ ـإبطال فهوـمقدورـهـتعاى،ـواـيؤديـإى
والنبي،ـفإَنـمرتبةـالنبوةـليستـفقطـبامعجزة،ـبلـرفهمـبعلوـالرتبةـوصفاءـالعصمة،ـ

واـيصُحـأحدـدعوىـأنـالويـمساٍوـلنبٍيـفضاًـعنـأنهـأفضلـمنه)2).
ـنبَوة،ـفإنـرطـالوايةـ ـيسِمها واـيصحـلويـدعوىـالنبوةـوماـيـمعناها،ـوإنـم
ِصدقـالقول،ـواادعاءـبخافـامعنىـكذٌب،ـوالكاذبـاـيكونـوليًا،ـودعوىـالنبوةـ

كذبًاـقدحـيـالنبوة،ـوهوـكفٌرـمض.ـ
واـيمكنـالقولـباستحالةـالكرامات،ـأهاـجائزةـكاـمَر،ـواخافـإناـهوـيـ
ـالطحاويـيـقوله:ـ ـاإمام ـأشار ـالنقلـكا ـيتوقفـعىـصحة وقوعـبعضـجزئياها،ـوهذا
»ونؤمن با جاء من كراماهم، وصّح عن الثقات من رواياهم«،ـفاـداعَيـإنكارـتلكـ
ـمنـالنقضـأوـاإحالة.ـ ـالنقل،ـوسامتها ـفامعولـعليهـصحة ـالنقل، الكراماتـمعـصحة

ـالنهضةـ ـاهاديـقنديل.ـدار ـإسعادـعبد ـللهجويري،ـدراسةـوترمةـوتعليقـد. ـ»كشفـامحجوب«، (((

ـبروت،ـ980)م.ـص453. العربيةــ
ـالسابقـص454. ـامصدر (2(
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وقدـأكـثرـالناسـمنـادعاءـالكرامات،ـحتىـصارـالواحدـإنـوقعـيـوِمهـماـ
سيقولهـصاحبهـقبلـأنـيقوله،ـادعىـأنـهذاـكرامة!ـوصارـالناسـيَدعونـالكراماتـ
منـيتلَبسونـبأمورـمرمةـعليهمـيـالريعة،ـبلـصارـأناسـيدعونـالكراماتـيـأمورـ

مرمةـرعًا.
الناس،ـويلزمـعليهـاختاطـ وهذاـيرتبـعليهـاضطرابـاأمورـالرعيةـبنـ

اأمورـعىـالعوامـبلـعىـاخواصـمنـالعلاء.ـ
وكمـانترـبنـالناسـمنـيقولـبعقائدـفاسدةـخالفةـلعقائدـأهلـالسنة،ـويدعيـ
لهـأصحاُبـهـمنـالكراماتـماـلوـعددناهاـلكانـعدُدهاـوقدرهاـأكَرـبكثرـمنـميعـ

الكراماتـالتيـظهرتـعىـأيديـالصحابة.ـ
ولذلكـبحثـالعلاءـيـالكراماتـزيادةـبحث،ـفنـقلـالقشريـعنـاأستـاذـ
أيـإسحقـاإسفرايينيـرمهـاهـأنهـقال:ـ»)امعجزاتـدااتـصدقـاأنبياء(ـعليهمـ
الصاةـوالسام،ـ)ودليلـالنبوةـاـيوجدـمعـغرـالنبي،ـكاـأنـالعقلـامحكمـلـَاـكانـ

دلياًـللعاِم(ـبهـ)يـكونهـعالِـًا،ـمـيوجدـِمـمـَنـاـيكونـعامًا(ـبه«))). 
ـبمجيءـ ـالدعاء(،ـكاإخبار ـإجابة ـ»)اأولياءـهمـكرامات،ـشبه وكانـيقولـأيضًا:
زيدـمنـسفره،ـوبعافيتهـمنـمرضه،ـ)فأماـجنسـماـهوـمعجزةـلأنبياء(،ـكإحياءـاموتىـ

ـتكونـلأولياء«)2).  وتسبيحـاحصاـ)فا(
قالـالعرويـ)48/4)(:ـ»مصلهـأنـنوعـامعجزةـاـيصحـأنـيكونـكرامة«.ـ
الكرامات،ـ اهـ،ـوهذاـعىـوجازتهـرحـقولـاإمامـاإسفراييني،ـفهوـإذنـاـينكرـ

)))ـ»الرسالةـالقشرية«،ـاإمامـأبوـالقاسمـالقشري،ـت:465هـ،ـ)):ـ562(،ـت:ـد.ـعبدـاحليمـ

ـبنـالريف. ممود،ـد.ـممود
ـالسابقـ)):ـ562). ـامصدر (2(
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كاـاشتهرـعنه،ـبلـينكرـأنـتكونـكرامةـلويـماثلةـمعجزةـحصلتـلنبٍي.ـومنـنسبـ
الكراماتـ إنكارـ امعتزلةـيـ مذهبـ منـ قريبـ إىـ أنهـذهبـ اإسفرايـينيـ اإمامـ إىـ
اإماُمـاجويني)))ـفقدـقال:ـ»فالذيـصارـإليهـأهلـاحقـجوازـانخراقـالعاداتـيـحقـ
اأولياء،ـوأطبقتـامعتزلةـعىـمنعـذلك،ـواأستاذـأبوـإسحاقـريـاهـعنهـيميلـإىـ
ـالسعدـعىـ ـاإمام ـاهـ،ـوسبقـتقريرـمذهبـاإسفرايينيـبعبارة قريبـمنـمذاهبهم«)2).
ـلهـفيهاـمذهبـيقربـ ـبل ـالكرامات، ـينكر ـاأستاذـم ـأن ـالنحو،ـويستفادـمنـعبارته هذا
فيهـمنـامعتزلة،ـوهوـماـوضحناهـيـعبارةـالقشري،ـوماـيرجحـأنـاأستاذـاـينكرـ
ـابنـاأمرـحيثـ ـمنه ـاجوينيـيـالشاملـيـأصولـالدينـعىـماـخصه ـقرره الكراماتـما
قال:ـ»القولـيـكراماتـاأولياء،ـوقد أنكرها معظم امعتزلة،ـوأجازهاـأهلـاحّق،ـومـ
ينكرهاـأحدـمنهم«)3).ـاهـ،ـفنفيهـالعامـأنـأحدًاـمنـأهلـالسنةـأنكرـالكراماتـماـيؤكدـ

)))ـقالـاإمامـاجوينيـيـحقـاأستاذـأيـإسحاقـاإسفرايـينيـيـأجوبتهـعنـأسئلةـاإمامـابنـ

ـامستنر«ـ ـفقدـرأيتهـيـ»هذيبـامستبرـومعونة ـالكامـعنـامنجمن، ـ»وأما ـاحقـالصقي: عبد
ابنـماهدـرمهـاه،ـوذكرـالقايـطرفًاـمنهـيـكتابهـامرجمـبـ»الدقائـق«،ـوليسـواحدـمنـ

الكتابنـيـصحبتي.
ـأيـإسحاقـاإسفراييني،ـوكانـشيخـوحدهـووحيدـعرهـ ـلأستاذ ـفيه ولكنـأحسنـكتابـرأيته ـ
يـهذاـالعلم،ـواقترـيـالكامـعىـامنجمنـباـمـيزاحمـعليهـومـيساهمـفيه،ـأنهـكانـمنـ
تدرسـيـالتنجيمـوحلـالزجاتـوالكامـعىـالتعدياتـواهيئاتـبرهًةـمنـدهره،ـوكانـمطًاـ
ـوآثرـ ـأترابه ـفاقـبه ـثمـقيضـلهـمنـعلمـالتوحيدـما ـوالفلسفة، ـللرجالـيـاهندسة للرحالـومقصدًا

ـاهـ. ـأحدـقبلهـ«. ـأهلـزمانه،ـوقدـمعـيـالردـعىـامنجمنـماـمـجمعه عىـكافة
ـأ.ـعيـ ـاحرمنـاجويني،ـص6)3،ـت:ـد.ـممدـيوسفـموسى، ـإمام )2)ـ»اإرشادـيـأصولـالدين«،

ـــ950)م. ـاخانجي.ـ369)هـ ـامنعمـعبدـاحميد،ـمكتبة عبد
)3)ـ»الكاملـيـأصولـالدين«،ـابنـاأمر،ـتـ736هـ،ـوهوـاختصارـالشـاملـيـأصولـالدينـ

لإمامـاجوينيـتـ478هـ،ـ)2:ـ774(،ـت:ـمالـعبدـالنارـعبدـامنعم،ـدارـالسام،ـط) 
)43)هــ-ـ0)20م.
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ـاشتهرـعنـاأستاذـ ـما ـوبعدـأنـنقلـالفرهاريـشارحـرحـالعقائدـالنسفية ـذكرناه، عىـما
منـنفيهـالكراماتـمعـامعتزلة،ـقال:ـ»ومنـالعجيبـأنـقرـاأستاذـينقضـدعواه،ـأنـ
ـكرامة،ـولكنـامحقق:ـأنـاأستاذـاـينكرـالكراماتـرأسًا،ـ الدعاءـعندهـمستجاب،ـوهذه
ـامحققونـمنـأهلـالسنةـ ـأمع ـللوّي،ـوقد ـللنبيـاـيكونـكرامة بلـيقول:ـماـكانـمعجزة
ـبالنقضـعىـمذهبهـ ـمذهبـاأستاذـاـيعود ـبه ـناقضه ـاهـ،ـوما ـالكرامات«))). عىـحقية

ـالدعاءـكاـمَر.ـ ـالقشري،ـفهوـجوزـإجابة كاـنقلناهـعن
وماـينبغيـالتنبهـإليهـأنـأكثرـامعتزلةـاـميعهمـالذينـأنكرواـالكرامات،ـوهذاـ
ماـيفهمـمنـعبارةـاجوينيـامنقولةـعنـختصـرـالشامل،ـفيقيدـاإطاقـامنقولـعنهمـ

بامعظمـمنهم.ـ
قالـالقشريـمعـرحـالشيخـزكريا:ـ»وأماـاإمامـأبوـبكرـابنـفوركـرمهـاهـ
تعاىـفكانـيقول:ـ»امعجزاتـدااتـالصدق«ـأي:ـصدقـاأنبياء)2)،ـ»ثمـإنـاَدعىـ
ـالوايةـدلتـ ـإى ـأشارـصاحبها ـتدلـعىـصدقهـيـمقالته،ـوإن ـالنبوة،ـفامعجزة صاحبها
امعجزةـعىـصدقهـيـحالته،ـفتسمىـكرامًةـله«ـوإنـكانـنبيًاـ»واـتسمىـمعجزًة،ـوإنـ
كانتـمنـجنسـامعجزاتـللفرق«ـبينها،ـبأَنـامعجزةـماـقارهاـدعوىـالنبوةـبخافـ
الكرامة؛ـفعندهـأنـماـيكونـمنـجنسـامعجزاتـيكونـللويـأيضًا،ـوهوـامختارالذيـ

ـالقشري،ـفياـيأي.ـ ـامصنف، دَلـعليهـكام
)وكانـرمهـاهـيقول(ـأيضًا:ـ)منـالفرقـبنـامعجزاتـوالكراماتـأنـاأنبياءـ
ـامعجزات،ـ)والويـجبـعليهـَسرهاـ ـأي: ـبإظهارها( ـالصاةـوالسامـمأمورون عليهم

)))ـ»النراسـرحـالعقائدـالنسفية«،ـالعامةـعبدـالعزيزيـالفرهاري،ـص628،ـطبعةـاآستانة،ـ

2009مـــ430)هـ.
)2)ـوينبغيـأنـيكونـالرحـاـعىـالوجهـالذيـعرـبهـالشيخـزكرياـرمهـاه:ـبلـيبقيـالصدقـعىـ

ـفتأمل. ـالقشريـبعد. ـبدليلـالتفريعـوالتقسيمـالذيـسيذكره إطاقه،
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وإخفاؤها(ـأي:ـالكرامات،ـ)والنَبيـيدعيـامعجزة(ـأيـماـذكرـمنـامعجزةـ)ويقَطعـ
ـأنـ ـبكرامتهـجواز ـالكرامةـ)واـيقطع ـأي: ـقَوةـحاله،ـ)والويـاـيدعيها( ـلشدة ـبه( القول
ـالنبَيـاـبَدـمنـعلمهـبأَنهـنبي،ـوِمنـقصدهـ يكونـذلكـمكرًا(ـواستدراجًا.ـواحاصلـأن

ـبخافـالوي«))).  ـبأَهاـمعجزات، ـاخوارق،ـوِمنـقطعه إظهاَر
وأماـالباقـايـفـوضحـالقشيـريـحاصلـقولهـفـقال:ـ»)وقالـأوحدـفـنهـيـ
وقتهـالقايـأبوـبكرـاأشعري(ـالباقايـ)رمهـاه:ـإنـامعجزاتـتـختصـباأنبياء،ـ
والكراماتـتكونـلأولياءـكمـاـتكونـلأنبياء،ـواـتكونـلأولياءـمعجزة،ـأنـِمنـ
رطـامعجزةـاقرانـدعوىـالنبوةـها،ـوامعجزةـمـتكنـمعجزًةـلعينها،ـوإنمـاـكانتـ
ـالفعلـاخارقـ ـإذ ـالكرامة؛ معجزًةـحصوهاـعىـأوصافـكثرة(ـوإنـشاركتهاـيـبعضها
للعادةـمنـحيثـإنهـخارقـاـيدلـعىـكرامةـواـمعجزةـإاـإذاـاقرنـبهـماـدَلـالرعـ
عىـاستقامته)2)،ـ)فمتىـاختلـرطـمنـتلكـالرائط،ـاـتكونـمعجزًة،ـوأحدـتلكـ
ـفالذيـيظهرـعليهـاـيكونـمعجزة.ـوهذاـ الرائطـدعوىـالنبوة،ـوالويـاـيدعيـالنبوة،
القولـهوـالذيـنعتمدهـونقولـبه،ـبلـندين(ـاهـ)به،ـفرائطـامعجزاتـكلهاـأوـأكثرهاـ
ـكرامًة؛ـ ـفاـتكونـامعجزة ـالرطـالواحد(،ـوهوـدعوىـالنبوة توجدـيـالكراماتـإاـهذا
ـ)أنـماـكانـقديًاـمـ ـفهيـحادثةـاـقديمة، ـ)فعل(ـمنـاهـ)اـمالة( )فالكرامة(ـكامعجزة
ـأيـذلكـالفعلـ ـ)وهو( ـفيهـغُره، ـبلـواـيشاركـاهَ ـاختصاصـبأحد(ـمنـاخلق، يكنـله
ـمنـأزمنةـ ـ)يـزمانـالتكليف(،ـاـيـغره ـالكرامة ـأيـخارقـ)للعادة.ـوحصل( )ناقض(
ـاليافعيـبأهاـحصلـ ـأهاـاـحصلـمنـغرـمكلفـفقدـرحـاإمام اآخرة،ـوليسـامراد

ـالعروي«ـ)4:ـ48)-49)). ـالقشريةـمعـحاشية )))ـ»رحـالرسالة

)2)ـولعلهـلذلكـقالـاإمامـالباقايـإنـامعجزـيمكنـأنـيظهرـعىـيديـكاذب،ـأنهـحالـظهورهـ

عىـيدـكاذب،ـواـتوجدـقرائنـعىـصاحـحالهـواـتتحققـتلكـاأوصافـالكثرة،ـفاـيلزمـ
ـفتأمل. ـامعجزـعىـتصديقـالكاذب. الكذبـعىـاهـتعاىـلعدمـدالة



ــ 1423 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
منـالصبيـغرـامميز،ـويدلـلذلكـماـذكرهـاماتنـبعدـمنـتكلمـيـامهدـ)وتظهرـعىـ

عبد(ـمطيعـ)خصيصًاـلهـوتفضياً(ـلهـعىـمنـاـكرامةـله.
ـ)وقدـاـحصلـله(ـوإنـ ـأي:ـطلبهـها، ـ)باختيارهـودعائه( ـله ـالكرامة )وقدـحصل(
اختارهاـوطلبها،ـ)وقدـتكونـبغرـاختياره(ـوطلبهـ)يـبعضـاأوقات،ـومـيؤمرـالويـ
بدعاءـاخلقـإىـنفسه(ـبلـإىـاهـفقطـبخافـالنبيـيـذلك؛ـفإنـامعجزةـإناـحصلـلهـ
باختيارهـوطلبه،ـوهوـمأمورـبدعاءـاخلقـإىـنفسه،ـكاـأنهـمأمورـبدعائهمـإىـاه،ـأنهـ

ـإليهم. تعاىـبعثه
ـأهاًـهاـ ـأيـماـذكرـمنـكراماتهـ)عىـمنـيكون ـالويـ)شيئًاـمنـذلك( ـأظهر( )ولو

جاز(ـبلـقدـيندبـماـيرتبـعليهـمنـاخراتـكزيادةـيقينه.ـ
واختلفـأهلـاحقـيـالويـهلـجوزـأنـيعلمـأنهـوّيـأمـا،ـفكانـاإمامـأبوـ
بكرـبنـفوركـرمهـيقول:ـاـجوزـذلك،ـأنهـيسلبهـاخوف،ـويوجبـلهـاأمن،ـوكانـ
اأستاذـأبوـعيـالدقاقـرمهـاهـيقولـبجوازه،ـوهوـالذيـنأثرهـأيـننقلهـ)ونقولـبه(ـ
وهوـالصحيح،ـواـنسلمـأنـذلكـيسلبهـاخوف،ـويوجبـلهـاأمن،ـفالعرةـالذينـ
ـاه،ـوكانواـمعـذلكـخائفنـمعـكالـ ـأولياء ـأهم ـببشارته ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـباجنةـعلموا برهم
فضلهمـواجتهادهمـيـالدين،ـوسيأيـهذاـيـكامهـ)وليسـذلك(ـأيـعلمـالويـبأنهـ
ـ)ولكنـ ـأيـوجوبًا ـأنهـوّيـواجبًا( ـ)بواجبـيـميعـاأولياءـحتىـيكونـكلـويـيعلم وّي
جوزـأنـيعلمـبعضهمـذلكـكاـجوزـأنـاـيعلمهـبعضهم،ـوإذاـعلمـبعضهمـأنهـوّيـ
كانتـمعرفتهـتلكـكرامةـلهـانفردـها،ـوليسـكلـكرامةـلويـجبـأنـتكونـتلكـبعينهاـ
جميعـاأولياء،ـبلـلوـمـيكنـللويـكرامةـظاهرةـعليهـيـالدنياـمـيقدحـعدمهاـيـكونهـ
ـاليقن،ـ ـإناـهيـبزيادة ـبلـقدـيكونـأفضلـمنـظهرتـعليهـكرامات،ـأنـاأفضلية وليًا(

ـاهـ. ـالكرامة(« ))). اـبظهور
ـالعروي،ـ)4:ـ50)). ـللشيخـزكريا،ـوعليهاـحاشية ـالقشريةـمعـرحها« )))ـ»الرسالة



1424 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر
ولذلكـقالـالقشيـريـبعُد:ـ»ليسـبواجبـعىـاخلقـواـعىـالويـأيضًاـالعلمـ

بأنهـوٌي«))).ـاهـ.
ويـ»فتحـالباري«:ـ»وِعنْدـاْبنـإْسَحاقـَعْنـَعْبدـاهـْبنـأيـَنِجيحـَقاَل:ـ»َحَدَثْتـ
ـَبْيتي،ـوَلَقْدـ ـَقاَلْت:ـُحبَِسـُخَبْيبـي ـأْسَلَمْت ـَقْد ـْبنـأيـإَهابـوَكاَنْت َماِرَيةـَمْوَاةـُحَجْنِ
َفإْنـَكاَنـ ِمنُْه«ـ َيْأُكُلـ َرْأِسـالَرُجِلـ ِمْثَلـ ِمْنـِعنٍَبـ َيِدِهـلِقْطًفاـ َيْوًماـوإَنـيـ َعَلْيِهـ اَطَلْعتـ
اَلتِيـ َيْأُكُلُه،ـوأَنـ َيِدِهـ اْلِقْطَفـيـ َماِرَيةـوَزْينََبـَرأْتـ ِمْنـ َيُكوَنـُكٌلـ َمُْفوًظاـاْحَتَمَلـأْنـ
َتَمُلـأْنـَيُكوَنـ ،ـوُحْ ـالِرَواَيَتْنِ ُرُسُهـَزْينَبـَمًْعاـَبْنَ ُحبَِسـيـَبْيتَِهاـَماِرَيةـواَلتِيـَكاَنْتـَحْ

اْحَاِرُثـأبًاـمَِاِرَيَةـِمْنـالَرَضاِع،ـوَوَقَعـِعنَْدـاْبِنـَبَطاٍلـأَنـاْسَمـامْرأِةـُجَوْيِرَيُة«)2).ـاهـ.ـ
ـتعليقًاـعىـقصةـُخبيب:ـ ـابنـحجر قال

»قالـابنـبطال:ـهذاـيمكنـأنـيكونـاهـجعلهـآيـًةـعىـالكفارـوبرهانًاـلنبـيهـ
لتصحيحـرسالته.ـ

قال:ـفأماـمنـيدعيـوقوعـذلكـلهـاليومـبنـظهرايـامسلميـنـفاـوجهـله،ـإذـ
امسلمونـقدـدخلواـيـالدين،ـوأيقنواـبالنبوةـفأيـمعنىـإظهارـاآيةـعندهم،ـولوـمـ
ـاآياتـعىـيدـغرـنبيـفكيفـ ـإذاـجازـظهورـهذه يكنـيـجويزـذلكـإاـأنـيقولـجاهل:

نصدقهاـمنـنبي،ـوالفرضـأنـغرهـيأيـهاـلكانـيـإنكارـذلكـقطعًاـللذريعة.
إىـأنـقال:ـإاـأنـيكونـوقوعـذلكـماـاـيرقـعادًةـواـيقلبـعينًا،ـمثلـأنـ
يكرمـاهـعبدًاـبإجابةـدعوةـيـاحن،ـونحوـذلكـماـيظهرـفيهـفضلـالفاضلـوكرامةـ

ـانتهى. ـاهـتعاىـعاصًا؛ـلئاـينتهكـعدُوهـحرَمته. الوي،ـومنـذلكـماية

ـالقشرية«ـ)4:ـ)5)). ـاأنصاريـعىـالرسالة )))ـ»رحـالشيخـزكريا

ـالباري«ـ)7:ـ382). )2)ـ»فتح



ــ 1425 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
واحاصلـأنـابنـبطالـتوسطـبنـمنـيثبتـالكرامةـومنـينفيها،ـفجعلـالذيـ

ـالناسـأحيانًا،ـواممتنعـماـيقلبـاأعيانـمثاً. ـالعادةـآحاد َيْثُبُتـماـقدـجريـبه
وامشهورـعنـأهلـالسنةـإثباتـالكراماتـمطلقًا،ـلكنـاستثنىـبعضـامحققنـ
منهم،ـكأيـالقاسمـالقشريـماـوقعـبهـالتحديـلبعضـاأنبياء،ـفقال:ـواـيصلونـإىـ
ـالدعوةـ ـإجابة ـامذاهبـيـذلك،ـفإن ـأعدل ِمثلـإجادـولدـمنـغرـأبـونحوـذلك،ـوهذا
ـباـسيأيـونحوـ ـيغيبـعنـالعن،ـواإخبار ـبا يـاحال،ـوتكثرـالطعامـواماء،ـوامكاشفة

ذلك..ـقدـكُثرـجدًاـحتىـصارـوقوعـذلكـماـينسبـإىـالصاحـكالعادة.
كلـ أنـ أطلقـ َمنـ قولـ تقييدـ وتعَنـ القشري،ـ قالهـ فياـ اآنـ اخارقـ فانحرـ
معجزةـوجدتـلنبيـجوزـأنـتقعـكرامةـلوي،ـووراءـذلكـكلهـأنـالذيـاستـقرـعندـ
العامةـأنـخرَقـالعادةـيدلـعىـأنـمنـوقعـلهـذلك،ـمنـأولياءـاهـتعاى،ـوهوـغلطـ
منـيقولهـفإنـاخارقـقدـيظهرـعىـيدـامبطل:ـمنـساحرـوكاهنـوراهب،ـفيحتاجـمنـ

يستدلـبذلكـعىـوايةـأولياءـاهـتعاىـإىـفارق.
ـباأوامرـالرعيةـ ـفإنـكانـمتمسكًا ـأنـيترـحالـمنـوقعـلهـذلك، ـذكروه وأوىـما

والنواهيـكانـذلكـعامةـوايته،ـومنـاـفاـوباهـالتوفيق«))).ـاهـ.
قالـاإمامـالنوويـيـ»رحـمسلم«:ـ

»إثباتـكراماتـاأولياء،ـوهوـمذهبـأهلـالسنةـخافًاـللمعتزلة،ـوفيهـأنـكراماتـ
ـامتكلمن،ـومنهمـ ـقدـتقعـباختيارهمـوطلبهم،ـوهذاـهوـالصحيحـعندـأصحابنا اأولياء
منـقال:ـاـتقعـباختيارهمـوطلبهم،ـوفيهـأنـالكراماتـقدـتكونـبخوارقـالعاداتـ
عىـميعـأنواعها،ـومنَعهـبعضهمـوادعىـأهاـختصـبمثلـإجابةـدعاءـونحوه،ـوهذاـ

ـالباري«ـ)7:ـ385). )))ـ»فتح



1426 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر
ـاليءـمنـ ـبقلبـاأعيان،ـوإحضار ـبلـالصوابـجَرياها ـللحِس، ـقائلهـوإنكار غلطـمن

ـاهـ))). العدمـونحوه«.
وقالـابنـحجرـيـ»الفتح«ـيـبابـ﴿ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾ـ

]اجن:ـ26[:ـ
»قالـالزخري:ـيـهذهـاآيةـإبطالـالكرامات؛ـأّنـالذينـيضافـإليهمـوإنـ
كانواـأولياءـمْرتضنـفليسواـبرسل،ـوقدـخصـاهـالرسلـمنـبنـامرتضعنـبااطاعـ

ـتقدم. ـبا ـالغيب،ـوُتُعِقَب عى
ـوليسـفيهـصيغةـعموم،ـ ـقوله:ـ﴿ىئ ىئ﴾ـلفظـمفرد، ـالدين: وقالـاإمامـفخر
فيصحـأنـيقال:ـإنـاهـاـيظهرـعىـغيبـواحدـمنـغيـوبهـأحدًاـإاـالرسل،ـفيحملـ
عىـوقتـوقوعـالقيامة،ـويقويهـذكرهاـعقبـقوله:ـ﴿ەئ ەئ وئ﴾ـ]اجن:ـ25[،ـ
وُتعِقبـبأن:ـالرسلـمـُيظَهرواـعىـذلك،ـوقالـأيضًا:ـجوزـأنـيكونـااستثناءـمنقطعًا،ـ
ـفإَنهـجعلـلهـحفظه. ـلكنـمنـارتىـمنـرسول، ـامخصوصـأحدًا أي:ـاـيظهرـعىـغيبه
الغيب،ـ بالـَملكـيـاطاعهـعىـ البيضاوي:ـيصصـالرسولـ وقالـالقايـ

واأولياءـيقعـهمـذلكـباإهام.
وقالـابنـامنر:ـدعوىـالزخريـعامة،ـودليلهـخاٌص،ـفالدعوىـامتناعـالكراماتـ
كلها،ـوالدليلـحتملـأنـيقال:ـليسـفيهـإاـنـفيـااطاعـعىـالغيب،ـبخافـسائـرـ

ـانتهى.ـ الكرامات.
عىـ يقعـ أنـ قبلـ سيقعـ ماـ ِعلمـ الغيب،ـ عىـ بااطاعـ امرادـ يقال:ـ أنـ ومامهـ
تفصيله،ـفاـيدخلـيـهذاـماـيكشفـهمـمنـاأمورـامغيبةـعنهم،ـوماـاـيرقـهمـمنـ

ـالبعيدةـيـمدةـلطيفةـونحوـذلك. ـامسافة ـاماءـوقطع العادة،ـكاميـعى

)))ـ»رحـصحيحـمسلم«ـ)6):ـ08)).



ــ 1427 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىـالعقيدِةـالَطحاويةـ
وقالـالطيبي:ـاأقربـخصيصـااطاعـبالظهورـواخفاء،ـفإطاعـاهـاأنبياءـ
عىـامغيبـأمكن،ـويدلـعليهـحرفـااستعاءـيـ﴿ىئ ىئ﴾،ـفُضِمنـ﴿ٺ﴾ـ
ـإليهـمعـملكـ ـإاـلرسولـيوحى ـتامًاـوكشفًاـجليًا ـإظهارًا ـفاـُيظهرـعىـغيبه معنىـيطلع،
وتعليلهـ ]اجن:ـ27[ـ قال:ـ﴿مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب﴾ـ ولذلكـ وَحَفظـة،ـ
]اجن:ـ28[،ـوأماـالكرامات،ـفهيـمنـقبيلـ بقوله:ـ﴿جت حت خت مت ىت يت﴾ـ

التلويحـوالَلمحاتـوليسواـيـذلكـكاأنبياء.
وقدـجزمـاأستاذـأبوـإسحاق:ـبأنـكراماتـاأولياءـاـتضاهيـماـهوـمعجزةـ

ـاهـ. لأنبياء«))).
فهذاـأهمـماـقالهـأهلـالسنةـوالعلمـاءـيـالكرامات،ـواموضوعـلهـذيولـطويلةـ

وتفاصيلـيـكتبـالتوحيد.ـ
قال الطحاوي: »ونؤمن بأراط الساعة: من خروج الدجال، ونزول عيسى 
ابن مريم عليه السام من الساء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغرها، وخروج 

دابة اأرض من موضعها«.
كلـهذاـوردـفيهـأحاديث،ـوالكامـفيهاـيكونـنفسـالكامـعىـالراط.

أهلـالسنةـقالوا:ـإنـهذهـأحاديثـبعضهاـوصلـإىـدرجةـالتواترـوبعضهاـفيهـ
خافـبتواتره،ـعىـكلـاأحوالـهذهـاأحاديثـمشهورة،ـإذاـمـتكنـخالفـامعقولـ

ـاإيانـها. فاأصل
روىـاإمامـالبخاريـيـ»صحيحه«:ـعنـفاطمة:ـعنـأساءـقالت:ـأتيتـعائشةـ
الناسـقيام!ـفقالت:ـ الناس؟ـفأشارتـإىـالسمـاء،ـفإذاـ وهيـتصيـفقلت:ـماـشأنـ

ـاه!ـقلت:ـآية؟ـفأشارتـبرأسها،ـأيـنعم. سبحان

ـالباري«ـ)3):ـ364). )))ـ»فتح
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فقمتـحتىـجَايـالغُيـفجعلتـأصبـعىـرأَيـاماء،ـفحمدـاهـعزـوجلـ
النبُيـملسو هيلع هللا ىلصـوأثنىـعليه،ـثمـقال:ـ»ماـمنـيءـمـأكنـُأريتهـإاـرأيتهـيـمقاميـحتىـاجنةـ
والنار،ـفأوحيـإَيـأنكمـتفتنونـيـقبوركمـمثلـأوـقريبًاـــاـأدريـأيـذلكـقالتـأساءـ
ـأدريـ ـا ـاموقنــ ـأو ـامؤمن ـالرجل؟ـفأما ـالدجال،ـيقال:ـماـعْلمكـهذا ـامسيح ــمنـفتنة
ـبالبيناتـواهدى،ـفأجبناـواَتبعنا،ـ ـاه،ـجاءنا ـفيقول:ـهوـممدـرسول بأهاـقالتـأساءــ

هوـممدـثاثًا،ـفيقال:ـَنْمـصاحًاـقدـعلمناـإنـكنتـموقنًاـبه.
ـفيقول:ـاـأدري!ـسمعتـ ــ ـامرتابـــاـأدريـأيـذلكـقالتـأساء ـامنافقـأو وأما

ـفقلته«))). الناسـيقولونـشيئًا
قالـالعامةـالعيني:ـ»قوله:ـ»امسيحـالدجال«ـإناـسميـمسيحًاـأنهـيمسحـاأرض،ـ
ـوقالـابنـدريد:ـسمتـ ـامسيحـاممسوحـبالشؤم، ـقالـيـ»العباب«: أوـأنهـمسوحـالعن،

ـالدجاَلـمسيحًاـأنهـمسوحـإحدىـالعينن. اليهود
ـأي:ـشَوه،ـ ـامسيح،ـمثال:ـسكيت،ـأنهـمسحـَخلقه، ـفيه وبعضـامحدثنـيقولون

ـالسام. ـابنـمريمـعليه ـبالفتح،ـفهوـعيسى ـامسيح، وأما
وقالـابنـماكواـعنـشيخه:ـالصوابـهوـباخاءـامعجمة،ـامسيخ،ـيقال:ـمسحهـ

ـإذاـخلقهـخلقًاـملعونًا. ـبامعجمة: ـإذاـخلقهـخلقًاـحسنًا،ـومسخه، ـبامهملة: اهُ،
والدّجالـعىـوزنـفَعالـمنـالَدَجل،ـوهوـالكذبـوالَتمويهـوخلطـاحقـبالباطل،ـ
وهوـكذابـمِوهـخَاط،ـوقالـأبوـالعباس:ـُسميـدَجااًـلربهـيـاأرضـوقطعهـأكثرـ

ـيتوضأـ ـبابـمنـم ـاليدـوالرأس،ـ)86(.ـوكتابـالوضوء، ـبإشارة ـبابـمنـأجابـالفتيا ـكتابـالعلم، (((

إاـمنـالغشىـامثقل،ـ)84)(.ـوأبوابـالكسوف،ـبابـصاةـالنساءـمعـالرجالـيـالكسوف،ـ
.((053(
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نواحيها،ـيقال:ـدجلـالرجلـإذاـفعلـذلك،ـويقال:ـدَجلـإذاـلَبس،ـويقال:ـالدجلـطيـ

ـبالقطرانـوبغره،ـومنهـسميـالدجال. البعر
ـيضمر،ـ ـُيظهرـخافـما ـبهـأنه ـالدجال ـبالضم،ـوُشبه ـالذهب:ـدجال، ويقالـماء
بهـأنهـ ابنـدريد:ـُسميـ ويقال:ـالدجلـالسحرـوالكذب،ـوكلـكذابـدجال،ـوقالـ
ـيقال:ـ ـالتغطية، ـتغطيـاأرضـبائها،ـوالدجل: ـمثلـدجلة يغطيـاأرضـباجَمعـالكثر،
دجلـفانـاحقـبباطله،ـأي:ـغطاه،ـيقال:ـدجلـالرجل،ـبالتخفيفـوالتشديدـمعـفتحـ

ـبالضمـخففًا«))). ـأيضًا اجيم،ـودجل
ويـ»البخاري«:ـأيضًاـعنـماهدـقال:ـكناـعندـابنـعباسـريـاهـتعاىـعنهاـ
فذكرواـالدجالـأنهـقال:ـمكتوبـبنـعينـيهـكافر،ـفقالـابنـعباس:ـمـأسمعه،ـولكنهـ

قال:ـأماـموسىـكأيـأنظرـإليهـإذـانحدرـيـالواديـيلبي«)2).
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»اـيدخلـامدينةـرعبـ وفيهـعنـأيـبكرةـريـاهـتعاىـعنه:ـعن

ـالدجال،ـهاـيومئذـسبعةـأبوابـعىـكلـبابـملكان«)3). امسيح
وفيهـأيضًا:ـعنـأنسـبنـمالكـريـاهـتعاىـعنه:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»ليسـمنـ
ـامائكةـصافنـ ـنقبـإاـعليه ـنقاها ـليسـلهـمن ـإاـمكةـوامدينة ـالدجال، ـإاـسيطؤه بلد

ـبأهلهاـثاثـرجفات،ـفُيخرجـاهُـكلـكافرـومنافق«)4). حرسوها،ـثمـترجفـامدينة

)))ـ»عمدةـالقاريـرحـصحيحـالبخاري«،ـبدرـالدينـممودـبنـأمدـالعينيـ)855هـ(،ـدارـإحياءـ

ـبروت،ـ)2:ـ94). الراثـالعريــ
ـانحدرـيـالوادي،ـ)555)). ـإذا ـبابـالتلبية )2)ـكتابـاحج،

ـالدجال،ـ ـبابـذكر ـامدينة،ـ)879)(.ـوكتابـالفتن، ـالدجال ـبابـاـيدخل ـامدينة، )3)ـكتابـفضائل

.(7(25(

ـامدينة،ـ))88)). ـبابـاـيدخلـالدجال )4)ـكتابـفضائلـامدينة،
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ويـ»البخاري«:ـعبيدـاهـبنـعبدـاهـبنـعتـبة:ـأنـأباـسعيدـاخدريـريـاهـ
تعاىـعنهـقال:ـحدثناـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـحديثًاـطويًاـعنـالدجال،ـفكانـفياـحدثناـبهـأنـ
قال:ـ»يأيـالدجالـوهوـمَرمـعليهـأنـيدخلـنـقابـامدينة،ـينـزلـبعضـالسباخـالتيـ
بامدينة،ـفيخرجـإليهـيومئذـرجلـهوـخرـالناسـأوـمنـخرـالناسـفيقول:ـأشهدـأنكـ
الدجالـالذيـحدثناـعنكـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـحديثه،ـفيقولـالدجال:ـأرأيتمـإنـقتلتـهذاـ
ثمـأحييته،ـهلـتشكونـيـاأمر؟ـفيقولون:ـا،ـفيقتلهـثمـحييه،ـفيقولـحنـحييه:ـواهـ

ـالدجالـأنـيقتلهـفاـيسَلطـعليه«))). ـاليوم،ـفريد ماـكنتـقُطـأشدـبصرةـمني
وقدـرويـيـالدجالـأحاديثـغرـهذه:

روىـاإمامـمسلمـيـ»صحيحه«:ـعنـعبدـاهـبنـعمروـقال:ـحفظتـمنـرسولـاهـ
ملسو هيلع هللا ىلصـحديثًاـمـأنسهـبعُد!ـسمعتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»إنـأولـاآياتـخروجًا:ـطلوعـ
الشمسـمنـمغرها،ـوخروجـالدابةـعىـالناسـضحى،ـوأهاـماـكانتـقبلـصاحبتها،ـ

فاأخرىـعىـإثرهاـقريبًا«)2).
ويـ»صحيحـمسلم«:ـعنـأيـهريرةـأنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»بادرواـباأعالـ
ستًا:ـطلوعـالشمسـمنـمغرها،ـأوـالدخان،ـأوـالدجال،ـأوـالدابة،ـأوـخاصةـأحدكم،ـ

ـالعامة«)3). أوـأمر
وروىـاحاكمـيـ»امستدرك«:ـعنـقيسـبنـسعدـعنـأيـالطفيلـقال:ـكناـجلوسًاـ

ـالدجال،ـ ـبابـذكر ـامدينة،ـ)882)(.ـوكتابـالفتن، ـالدجال ـبابـاـيدخل ـامدينة، )))ـكتابـفضائل

.(7(32(

ـإياه،ـ ـبابـيـخروجـالدجالـومكثهـيـاأرض،ـونزولـعيسىـوقتله )2)ـكتابـالفتنـوأراطـالساعة،

ـاأوثان،ـوالنفخـيـالصور،ـوبعثـمنـ ـالناسـوعبادهم وذهابـأهلـاخرـواإيان،ـوبقاءـرار
يـالقبور،ـ))294).

ـبابـيـبقيةـمنـأحاديثـالدجال،ـ)2947). )3)ـكتابـالفتنـوأراطـالساعة،
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ـ»إهاـخرجـثاثـخرجاتـ ـفقالـحذيفةـريـاهـتعاىـعنه: ـفُذكرتـالدابة، عندـحذيفة،
يـبعضـالبوادي،ـثمـتكمن،ـثمـخرجـيـبعضـالقرىـحتىـيذعروا،ـوحتىـهريقـفيهاـ
اأمراءـالدماء،ـثمـتكمن، قال:ـفبينمـاـالناسـعندـأعظمـامساجدـوأفضلهاـوأشـرفهاـ
ــحتىـقلنا:ـامسجدـاحرامـوماـساهـــإذـارتفعتـاأرض،ـوهربـالناس،ـويبقىـعامةـ
منـامسلمنـيقولون:ـإنهـلنـينجيناـمنـأمرـاهـيء،ـفتخرج،ـفتجلوـوجوههمـحتىـ
ـالناسـجرانـيـالرباع،ـركاءـيـاأموال،ـوأصحابـ جعلهاـكالكواكبـالدِرية،ـوتتبع

يـاإسام«))).
ويـ»امستدرك«:ـعنـأيـهريرةـريـاهـتعاىـعنه:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»خرجـ
الدابةـومعهاـعصاـموسى،ـوخاتمـسليان،ـفتجلوـوجهـامؤمنـبالعصا،ـوخطمـأنـفـ
الكافرـباخاتم،ـحتىـإنـأهلـاخوانـجتمعون،ـفيقولونـهذا:ـياـمؤمن،ـويقولونـهذا:ـ

ياـكافر«)2).
ـاهـبنـمسعودـريـاهـتعاىـ ويـ»امستدرك«:ـعنـأيـالزعراءـقال:ـكناـعندـعبد
ـخروجهـعىـ ـالناســ ـأها ـاهـبنـمسعود:ـتفرقونــ ـالدجال،ـفقالـعبد عنه،ـفذكرـعنده
ثاثـفرق:ـفرقةـتتبعه،ـوفرقةـتلحقـبأرضـآبائهاـبمنابتـالشيح،ـوفرقةـتأخذـشطـ
الفرات،ـيقاتلهمـويقاتلونه،ـحتىـجتمعـامؤمنونـبقرىـالشام،ـفيبعثونـإليهمـطليعةـ

ـبر.ـ فيهمـفارسـعىـفرسـأشقرـوأبلق،ـقال:ـفيقتتلونـفاـيرجعـمنهم
قالـسلمة:ـفحدثنيـأبوـصادق:ـعنـربيعةـبنـناجذ:ـأنـعبدـاهـبنـمسعودـقال:ـ

فرسـأشقر.
ـيذكرـعنـأهلـ ـقال:ـسمعته قالـعبدـاه:ـويزعمـأهلـالكتابـأنـامسيحـينزلـإليه،

)))ـكتابـالفتنـواماحم،ـ))849(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـالشيخنـومـيرجاه.

)2)ـكتابـالفتنـواماحم،ـ)8494).
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الكتابـحديثًاـغرـهذا:ـثمـيرجـيأجوجـومأجوج،ـفيمرحونـيـاأرض،ـفيفسدونـ

فيها،ـثمـقرأـعبدـاه:ـ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ـ]اأنبياء:ـ96[.
قال:ـثمـيبعثـاهـعليهمـدابةـمثلـهذاـالنغف،ـفتلجـيـأسمـاعهمـومناخرهم،ـ
ـقال:ـ ـيطهرـاأرضـمنهم، ـفرسلـماء ـفُيجأرـإىـاه، ـفتنتنـاأرضـمنهم، فيموتونـمنها،
ثمـيبعثـاهـرحًاـفيهاـزمهريرـباردة،ـفلمـتدعـعىـوجهـاأرضـمؤمنًاـإاـكفتهـتلكـ

الريح،ـقال:ـثمـتقومـالساعةـعىـرارـالناس.
ـفاـيبقىـ ـوالُصور:ـقرنــ ـبنـالساءـواأرض،ـفينفخـفيهــ ـاملكـبالُصور ـيقوم ثم
خلقـيـالساواتـواأرضـإاـمات،ـإاـمنـشاءـربك،ـثمـيكونـبنـالنفختنـماـشاءـ
ـمنـحتـالعرش،ـ ـفرسلـاهـماء ـقال: ـفليسـمنـبنيـآدمـخلقـإاـمنهـيء، اهـأنـيكون،

ـُينبتـاأرضـمنـالثرى. ـفتنبتـحاهمـوجثاهمـمنـذلكـاماءـكا ـالرجال، كمنّي
ثمـقـرأـعبـدـاه:ـ﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ 
ۇ ۇ ۆ ۈ ۈ﴾ـ]فاطر:ـ9[،ـقال:ـثمـيقومـملكـبالصورـبنـالساءـواأرض،ـ
فينفخـفيه،ـفينطلقـكلـنفسـإىـجسدها،ـحتىـيدخلـفيه،ـثمـيقومون،ـفَيحيونـحياةـ

رجلـواحدـقيامًاـلربـالعامن.
قال:ـثمـيتمثلـاهـتعاىـإىـاخلق،ـفيلقاهم،ـفليسـأحدـيعبدـمنـدونـاهـشيئًاـ
إاـوهوـمرفوعـلهـيتبعه،ـقال:ـفيلقىـاليهودـفيقول:ـمنـتعبدون؟ـقال:ـفيقولون:ـنعبدـ
ـثمـقرأـ ـقال: ـالراب، ـيرهمـجهنمـكهيئة ـإذ ـنعم! ـقال:ـهلـيركمـاماء؟ـفيقولون: عزيرًا،
عبدـاه:ـ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]الكهف:ـ00)[،ـقال:ـثمـيلقىـالنصارى،ـ
فيقول:ـمنـتعبدون؟ـفيقولونـامسيح!ـقال:ـفيقول:ـهلـيركمـاماء؟ـقال:ـفيقولون:ـ
ـاهـشيئًا،ـقال:ـ ـالراب،ـثمـكذلكـمنـكانـيعبدـمنـدون نعم،ـقال:ـفرهمـجهنمـكهيئة

ثمـقرأـعبدـاه:ـ﴿حبخب مب ىب﴾ـ]الصافات:ـ24[.
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قال:ـثمـيتمثلـاهـتعاىـللخلقـحتىـيمرـعىـامسلمن،ـقال:ـفيقول:ـمنـتعبدون؟ـ
فيقولون:ـنعبدـاهـواـنركـبهـشيئًا،ـفينتهرهمـمرتنـأوـثاثًا،ـفيقول:ـمنـتعبدون؟ـ
ـفيقولون:ـ ـفيقولون:ـهلـتعرفونـربكم؟ـقال: ـقال: ـنعبدـاهـواـنركـبهـشيئًا، فيقولون:
سبحانه!ـإذاـاعرفـلناـعرفناه،ـقال:ـفعندـذلكـيكشفـعنـساق،ـفاـيبقىـمؤمنـإاـ

خَرـهـساجدًا.
ـالسفافيد،ـقال:ـفيقولون:ـربنا!ـ ـامنافقونـظهورهمـطبقًاـواحدًا،ـكأناـفيها ويبقى
ـفُيربـعىـ ـبالراط، ـُيأمر ـثم ـقال: ـقدـكنتمـُتدعونـإىـالسجودـوأنتمـسامون، فيقول:
جهنم،ـفيمرـالناسـكقدرـأعاهمـُزمرًا:ـكلمحـالرق،ـثمـكمِرـالريح،ـثمـكمرـالطر،ـثمـ
كأرعـالبهائم،ـثمـكذلك..ـحتىـيمرـالرجلـسعيًا،ـثمـمشيًا،ـثمـيكونـآخرهمـرجًاـ
يتلبطـعىـبطنه،ـقال:ـفيقول:ـأْيـرّب!ـماذاـأبطأَتـي؟ـفيقول:ـمـأبطئـبك،ـإِناـأبطأـ

بكـعمُلك.
قال:ـثمـيأَذنـاهـتعاىـيـالشفاعة،ـفيكونـأولـشافعـروحـالقدسـجريلـملسو هيلع هللا ىلص،ـ
ثمـإبراهيمـخليلـاه،ـثمـموسى،ـثمـعيسى،ـعليهمـالصاةـوالسام،ـقال:ـثمـيقومـ
ـاهـتباركـ ـالذيـذكره ـامحمود ـامقام ـبعدهـفياـيشفعـفيه،ـوهو ـأحد نبيكمـرابعًا،ـاـيشفع

وتعاى:ـ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ]اإراء:ـ79[.
ـقال:ـوهوـيومـ ـأوـبيتـيـالنار، ـفليسـمنـنفسـإاـوهيـتنظرـإىـبيتـيـاجنة، قال:
احرة،ـقال:ـفرىـأهلـالنارـالبيتـالذيـيـاجنة،ـثمـيقال:ـلوـعملتم،ـقال:ـفتأخذهمـ
احرة،ـقال:ـويرىـأهلـاجنةـالبيتـيـالنار،ـفيقال:ـلواـأنـمّنـاهـعليكم،ـقال:ـثمـ

ـفيشّفعهمـاه. ـامائكةـوالنبيونـوالشهداءـوالصاحونـوامؤمنون، يشفع
قال:ـثَمـيقولـاه:ـأناـأرحمـالرامن،ـفيخرجـمنـالنارـــأكثرـماـأخرجـمنـميعـ

اخلقـــبرمته،ـقال:ـثمـيقول:ـأناـأرحمـالرامن،ـقال:ـثمـقرأـعبدـاه:ـ﴿مج جح 
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مح جخ * مخ جس حس خس مس * مص جض حض خض * حط مط مظ جع * جغ 
مغ جف حف﴾ـ]امدثر:ـ42- 46[،ـقال:ـفعقدـعبدـاهـبيدهـأربعًا،ـثمـقال:ـهلـترونـيـ

هؤاءـمنـخر؟ـماـينزلـفيهاـأحدـفيهـخر.
ـفيجيءـ ـقال: ـأحد،ـغّرـوجوههمـوألواهم، ـأرادـاهـعزـوجلـأنـاـيرجـمنها فإذا
الرجلـفينظرـواـيعرفـأحدًا،ـفيناديهـالرجل،ـفيقول:ـياـفان،ـأناـفان!ـفيقول:ـماـ
أعرفك،ـفعندـذلكـيقول:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ـ]امؤمنون:ـ07)[،ـ
فإذاـقالـذلكـأطبقتـ ]امؤمنون:ـ08)[،ـ فيقول:ـعندـذلكـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ

عليهم،ـفاـيرجـمنهمـبر«))).
ويـ»امستدرك«ـأيضًا:ـعنـأيـُزرعةـبنـعمروـبنـجريرـقال:ـجلسـإىـمروانـ
ـالنفرـمنـعندـ ـالدجال،ـفقام ـأوهاـخروج ـبامدينة،ـفسمعوهـحدثـعنـاآيات: ـنفر ثاثة
مروان،ـفجلسواـإىـعبدـاهـبنـعمرو،ـفحّدثوهـباـقالـمروان،ـفقالـعبدـاه:ـمـيقلـ
ـالشمسـمنـ ـاآياتـخروجًاـطلوع ـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»إنـأول مروانـشيئًا!ـسمعُتـرسول

مغرها،ـأوـالدابة،ـأهاـكانتـأواًـفاأخرىـعىـأثرهاـقريبًا«.
ثمـنشأـحدثـقال:ـ»وذلكـأنـالشمسـإذاـغربتـأتتـحتـالعرش،ـفسجدتـ
واستأذنتـيـالرجوع،ـفلمـيردـعليهاـيء،ـقال:ـثمـتعودـتستأذنـيـالرجوع،ـفلمـيردـ
عليهاـيء،ـقالت:ـياـربـماـأبعدـالـمرق!ـمنـيـبالناس؟ـحتىـإذاـكانـالليُلـأتتـ
فاستأذنت،ـفقالـها:ـاطلعيـمنـمكانك،ـقال:ـوكانـعبدـاهـيقرأـالكتب،ـفقرأـوذلك:ـ

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ 
ڄ﴾ـ]اأنعام:ـ58)[)2).

)))ـكتابـالفتنـواماحم،ـ)9)85(.ـوكتابـاأهوال،ـ)8772(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـ

رطـالشيخنـومـيرجاه.
)2)ـكتابـالفتنـواماحم،ـ)8645(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـالشيخنـومـيرجاه.
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قال الطحاوي: »وا نصدق كاهنـًا وا عّرافًا، وا من يّدعي شيئًا خالف 

الكتاب والسنة وإماع اأمة«.
نقلـالعدويـيـ»حاشيتهـعىـرحـخليل«:ـعنـامناويـقال:ـ

»والفرقـبنـالكاهنـوالعَراف:ـأنـالكاهنـإناـيتعاطىـاخرـعنـالكوائـنـيـ
مستقبلـالزمان،ـويدعيـمعرفةـاأسـرار،ـوالعراف:ـهوـالذيـيتعاطىـمعرفةـاليءـ

ـاأمور«.ـاهـ))). ـالَضاِلـونحوماـمن امروق،ـومكان
ـالعرب«:ـ ويـ»لسان

ـالكاهن:ـ ـاأزهريـقال: ـبالغيب، ـقىـله ـاأخرـنادرــ ــ ـوتكهينًا: »وـتكَهنـتكُهنًا
الذيـيتعاطىـاخرـعنـالكائناتـيـمستقبلـالزمان،ـويدعيـمعرفةـاأرار،ـوقدـكانـ
يـالعربـكَهنة:ـكشٍقـوَسطيحـوغرما،ـفمنهمـمنـكانـيزعمـأنـلهـتابعًاـمنـاجّن،ـ
ورئّيـًاـُيلقيـإليهـاأخبار،ـومنهمـمنـكانـيزعمـأنهـيعرفـاأمورـبمقّدماتـأسباب،ـ
يستـدّلـهاـعىـمواقعهاـمنـكامـَمنـيسأله،ـأوـفعله،ـأوـحاله،ـوهذاـيُصونهـباسمـ

ـالضالةـونحوما. ـامروق،ـومكان ـاليء العراف،ـكالذيـيدعيـمعرفة
قالـاأزهري:ـوكانتـالكهانةـيـالعربـقبلـمبعثـسيدناـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص،ـفلمـاـ
ـومنعتـاجنـوالشياطنـمنـاسراقـالسمعـوإلقائهـ ـبالشهب، ـوُحرستـالساء ُبعثـنبيًا
إىـالكهنةـَبَطلـعلمـالكهانة،ـوأزهقـاهـأباطيلـالكهانـبالفرقانـالذيـفرقـعزـوجلـ
بهـبنـاحقـوالباطل،ـوأطلعـاهـسبحانهـنبيهـبالوحيـعىـماـشاءـمنـعلمـالغيوبـ
التيـعجزتـالكهنةـعنـاإحاطةـبه،ـفاـكهانةـاليوم؛ـبحمدـاهـومنِهـوإغنائهـبالتنزيلـ

ـاهـ)2). عنها«.
ـالعدويـعىـرحـخليل«ـ)2:ـ)22). )))ـ»حاشية

ـالعرب«ـ)3):ـ363). )2)ـ»لسان
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روىـاحاكمـيـ»امستدرك«:ـعنـأيـهريرةـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»منـأتىـ

عرافًاـأوـكاهنًا،ـفصدقهـفياـيقول،ـفقدـكفرـباـُأنزلـعىـممدـملسو هيلع هللا ىلص«))).
ـاللفظـعنه،ـوعنـاحسن،ـ ـالبيهقيـيـ»سننهـالكرى«،ـورواهـاإمامـأمدـهذا ورواه

وإسحاقـبنـراهويه)2).
وي»مسندـأيـيعى«:ـعنـعبدـاهـبنـمسعودـأنهـقال:ـمنـأتىـعرافًا،ـأوـساحرًا،ـ

أوـكاهنًا،ـفسأله،ـفصدقهـباـيقول،ـفقدـكفرـباـُأنزلـعىـممدـملسو هيلع هللا ىلص)3).
ويـرواية:ـ»وتيّقنـباـيقول،ـفقدـكفرـباـُأنزلـعىـممد«)4).

وهذاـمروٌيـعنـعبدـاهـبنـمسعودـيـ»اأوسط«ـللطرايـوغره)5). 
ويـ»ممعـالزوائـد«ـللهيثمي:ـعنـعمرانـبنـحصنـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ
ـومنـعقدـعقدةـ ـأوـسحرـأوـُسحرـله، ـأوـتكهنـأوـُتكِهنـله، ـأوـُتطرـله، ـمنـتطَر »ليسـمنا

)))ـكتابـاإيان،ـ)5)(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطهاـميعًاـمنـحديثـابنـسرينـومـ

ـقصةـ يرجاهـوحدثـالبخاريـعنـإسحاقـعنـروحـعنـعوفـعنـخاسـوممدـعنـأيـهريرة
ـآدر. ـأنه موسى

)2)ـالبيهقي،ـكتابـالقسامة،ـبابـتكفرـالساحرـوقـتلهـإنـكانـماـيسحرـبهـكامـكفرـصـريح،ـ

.((6938(

وأمدـمنـحديثـأيـهريرةـواحسنـريـاهـعنها،ـ)9536(،ـ)5):ـ)33). ـ
ومنـحديثـأيـهريرةـريـاهـعنه،ـ)67)0)(،ـ)6):ـ42)). ـ

)3) )5408(،ـ)9:ـ280).

)4)ـأخرجهـالطرايـيـ»امعجمـالكبر«ـمنـحديثـعبدـاهـبنـمسعودـريـاهـعنه،ـ)0005)(،ـ

ـيقول. ـيؤمنـبا )0):ـ76(.ـولفظه:

)5) )453)(،ـ)2:ـ22)(.ـوابنـأيـشيبةـيـ»مصنفه«،ـكتابـالطب،ـبابـمنـكرهـإتيانـالكاهنـ

ـالبزارـيـ»مسنده«،ـ)3578(،ـ)9:ـ52).  ـأخرجه والساحرـوالعراف،ـ)23528(.
ـبابـيـالسحرـوالكهانةـوالطرةـوغرـذلك،ـ)8480). اهيثمي،ـكتابـالطب، ـ
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ــأوـقال:ـمنـعقدـعقدةـــومنـأتىـكاهنًاـفصدقهـباـقالـفقدـكفرـباـأنزلـعىـممد«،ـ

ـالربيعـوهوـثقة))). ـالصحيح،ـخاـإسحقـبن رواهـالبزارـورجالهـرجال
وهذا امعنى كثر ي السنة.

قالـيـ»حفةـاأحوذي«:ـقوله:ـ»فقدـكفرـباـأنزلـعىـممد«:ـالظاهرـأنهـممولـ
عىـالتغليظـوالتشديدـكاـقالهـالرمذي،ـوقيل:ـإنـكانـامرادـاإتيانـباستحاٍلـوتصديٍق؛ـ

ـاهـ)2). ـالنعمة«. فالكفرـممولـعىـظاهره،ـوإنـكانـبدوهاـفهوـعىـكفران
ـاحقيقي،ـماـرويـعنـأكثرـمنـواحدـ ويؤيدـماـقالهـِمنـأنهـغرـممولـعىـالكفر
ـبالصاة،ـ ـويظلـمطاَلبًا ـيبقىـمؤمنًا، ـومفهومـذلكـأنه ِمنـأنـالصاةـاـتقبلـأربعنـيومًا،

ولكنـاـثوابـلهـفيها،ـِمنـِعظمـماـأتى.ـ
وماـرويـيـذلك،ـماـذكرهـاهيثميـيـ»ممعـالزوائـد«:ـعنـعمرـبنـاخطابـ
قال:ـسمعتـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»منـأتىـعرافًاـمـتـقبلـلهـصاةـأربعنـليلًة«.ـرواهـ
ـأعرفهـوبقيةـ ـالدهريـوم ـإبراهيمـبنـمزة الطرايـيـ»اأوسط«:ـعنـشيخهـمصعبـبن

رجالهـرجالـالصحيح)3). 
وعنـابنـعمرـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»منـأتىـعرافًاـمـتقبلـلهـصاةـأربعنـ

ليلًة«.ـرواهـالطرايـيـ»اأوسط«ـورجالهـثقات)4).
)))ـاهيثمي،ـكتابـالطب،ـبابـيـالسحرـوالكهانةـوالطرةـوغرـذلك،ـ)8480(.ـأخرجهـالبزارـيـ

»مسنده«،ـ)3578(،ـ)9:ـ52).
)2)ـ»حفةـاأحوذي«ـ)):ـ355).

ـالطراي،ـ)72)9(،ـ ـأخرجه ـأوـعرافًا،ـ)8483(. ـأتىـكاهنًا ـبابـفيمن ـاهيثمي،ـكـتابـالطب، (3(

)9:ـ76).

ـ)2:ـ ـ)402)(، ـالطراي، ـأخرجه ـ)8484(. ـأوـعرافًا، ـبابـفيمنـأتىـكاهنًا ـاهيثمي،ـكتابـالطب، (4(

.((07
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ورباـيكونـاحكمـبالفرقـبنـماـإذاـصّدقهـعىـسبيلـالقطعـفيكفر،ـوماـإذاـمـ

ـالصاة.ـ يصدقهـفاـيكفر؛ـويرتبـعليهـماـذكرـمنـحكمـعدمـقبول
ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»منـ ـاهيثمي:ـعنـأنسـبنـمالكـقال: ـيؤيدـذلكـماـذكره وما
أتىـكاهنًاـفصدقهـباـيقول؛ـفقدـبرئـماـُأنزلـعىـممدـملسو هيلع هللا ىلص،ـومنـأتاهـغرـمصدقـلهـ
مـتقبلـلهـصاةـأربعنـليلًة«.ـرواهـالطرايـيـ»اأوسط«.ـوفيهـرشدينـبنـسعدـوهوـ

ضعيف،ـوفيهـتوثيقـيـأحاديثـالرقاق،ـوبقيةـرجالهـثقات))).
وعنـأيـالدرداءـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»لنـينالـالدرجاتـالعىـمنـتكهن،ـ
أوـاستقسم،ـأوـرجعـمنـسفرـتطرًا«،ـويـرواية:ـ»أوـتطرـطرًةـتردهـعنـسفر،ـمـينظرـ

ـالطرايـبإسنادينـورجالـأحدماـثقات)2). إىـالدرجاتـالعى«ـرواه
ـبقرائنـ ـامطلقـعىـمنـفعلـذلكـإا ـبالكفر ـاحكم ـأيضًاـعدم ـاحديثـيؤيد وهذا

ـاإتيان.ـ أخرىـتنضمـإى
ـابنـعابدينـيـ»حاشيته«:ـ قال
»مطلب ي الساحر والزنديق: 

يـ»الفتح«:ـالسحرـحرامـباـخافـبنـأهلـالعلم،ـواعتقادـإباحتهـكفر،ـوعنـ
ـأوـاـــويقتل. ـاعتقدـاحرمة ـــسواء ـبتعلمهـوفعله ـالساحر ـيكفر أصحابناـومالكـوأمد:

ـالقتل. ـيعني ـبالسيف« ـالساحرـربة وفيهـحديثـمرفوع:ـ»حد
ـاعتقدـإباحته. ـالشافعي:ـاـيقتلـواـيكفرـإاـإذا وعند

ـ)6:ـ ـ)6670(، ـالطراي، ـأخرجه ـ)8485(. ـأوـعرافًا، ـبابـفيمنـأتىـكاهنًا ـاهيثمي،ـكتابـالطب، (((

.(378
ـأوـعرافًا،ـ)8487،ـ8488). ـبابـفيمنـأتىـكاهنًا ـاهيثمي،ـكتابـالطب، (2(
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ـالكاهنـفقيل:ـهوـالساحر،ـوقيل:ـهوـالعرافـالذيـحِدثـويتخَرص،ـوقيل:ـ وأما

منـلهـمنـاجنـمنـيأتيهـباأخبار.
وقالـأصحابنا:ـإنـاعتقدـأنـالشياطنـيفعلونـلهـماـيشاءـكفر،ـاـإنـاعتقدـأنهـ

خييل.
ـتفعلـ ـمثلـالتقربـإىـالكواكبـوأها ـيوجبـالكفر، ـما ـإنـاعتقد ـالشافعي: وعند

ـيلتمسهـَكَفر. ما
وعندـأمد:ـحكمهـكالساحر،ـيـروايةـيقتـل،ـويـروايةـإنـمـيتب،ـوجبـأنـ
اـيعدلـعنـمذهبـالشافعيـيـكفرـالساحرـوالعرافـوعدمه،ـوأماـقتلهـفيجب،ـواـ
يستتابـإذاـعرفتـمزاولتهـلعملـالسحر؛ـلسعيهـبالفسادـيـاأرض،ـاـبمجردـعلمهـ

إذاـمـيكنـيـاعتقادهـماـيوجبـكفره.ـاهـ.
وحاصله:ـأنهـاختارـأنهـاـيكفرـإاـإذاـاعتقدـمكفرًا،ـوبهـجزمـيـ»النهر«ـوتبعهـ
الشارح،ـوأنهـيقتلـمطلقًاـإنـعرفـتعاطيهـله،ـويؤيدهـماـيـ»اخانية«:ـاخذـلعبةـليفرقـ
ـاللعبةـ ـالتفريقـمن ـأثرًا،ـويعتقد ـيعتقدـها ـقالوا:ـهوـمرتدـويقتلـإنـكان بنـامرءـوزوجه،

ـاهـ.ـ أنهـكافر.
ويـ»نورـالعن«ـعنـ»امختارات«:ـساحرـيسحرـويدعيـاخلقـمنـنفسهـيكفرـ
ويقتلـلردته،ـوساحرـيسحرـوهوـجاحد،ـاـيستتابـمنه،ـويقتلـإذاـثبتـسحره،ـدفعًاـ

ـاهـ))). ـالناس،ـوساحرـيسحرـجربةـواـيعتقدـبهـاـيكفر.«. للررـعن
ثمـقال:ـ»والسحرـيـنفسهـحقـأمرـكائن،ـإاـأنهـاـيصلحـإاـللشـرـوالررـ

ـاهـ. ـالرـرـفيصرـمذمومًا...« )2). باخلق،ـوالوسيلةـإى

ـابنـعابدين«ـ)4:ـ240). )))ـ»حاشية

ـالسابقـ)4:ـ240). ـامصدر (2(
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وقال:ـ»نقلـيـ»تبينـامحارم«ـعنـاإمامـأيـمنصور:ـأنـالقولـبأنهـكفرـعىـ
اإطاقـخطأ،ـوجبـالبحثـعنـحقيقته،ـفإنـكانـيـذلكـردـماـلزمـيـرطـاإيانـ

فهوـكفرـوإاـفا.ـاهـ.
والظاهرـأنـماـنقلهـيـ»الفتح«ـعنـأصحابناـمبنيـعىـأنـالسحرـاـيكونـإاـإذاـ

ـاهـ. تضمنـكفرًا«))).
ـابنـعابدينـيـ»حاشيته«:ـ فائدة:ـقال

»مطلب ي الفرق بن الزنديق وامنافق والدهري واملحد: 
قالـالعامةـابنـكالـباشاـيـ»رسالته«:ـالزنديقـيـلسانـالعربـيطلقـعىـمنـ

ـالباريـتعاى،ـوعىـمنـيثبتـالريك،ـوعىـمنـينكرـحكمته. ينفي
والفرقـبينهـوبنـامرتدـالعمومـالوجهي؛ـأنهـقدـاـيكونـمرتدًا؛ـكمـاـلوـكانـ
زنديقًاـأصليًاـغرـمنتقلـعنـدينـاإسام،ـوامرتدـقدـاـيكونـزنديقًا؛ـكاـلوـتنَرـأوـ

ـيكونـمسلًاـفيتزندق. هَودـوقد
وأماـيـاصطاحـالرعـفالفرقـأظهر،ـاعتبارهمـفيهـإبطالـالكفر،ـوااعرافـ
بنبوةـنبينا،ـعىـماـيـ»رحـامقاصد«ـلكنـالقيدـالثايـيـالزنديقـاإساميـبخافـ

غره.
والفرقـبنـالزنديقـوامنافقـوالدهريـواملحد،ـمعـااشراكـيـإبطانـالكفر،ـ

ـنبينا. ـامنافقـغرـمعرفـبنبوة أن
ـواملحد:ـ ـإسنادـاحوادثـإىـالصانعـسبحانهـوتعاى، ـمعـإنكاره والدهريـكذلك،
وهوـمنـمالـعنـالشـرعـالقويمـإىـجهةـمنـجهاتـالكفر،ـمنـأحدـيـالدين:ـحادـ

ـابنـعابدين«ـ)4:ـ240). )))ـ»حاشية
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فارقـ تعاى،ـوهذاـ الصانعـ بوجودـ نبينا،ـواـ بنبوةـ فيهـااعرافـ يشتـرطـ وعدل،ـاـ
ـامرتد،ـ ـامنافق،ـواـسبقـاإسام،ـوبهـفارق ـالكفر،ـوبهـفارق الدهريـأيضًا،ـواـإضار

ـالكل.ـاهـ.ـملخصًا.ـ فاملحدـأوسعـفِرقـالكفرـحدًا،ـأيـهوـأعمـمن
قلت:ـلكنـالزنديقـباعتبارـأنهـقدـيكونـمسلًا،ـوقدـيكونـكافرًاـمنـاأصل،ـاـ
يشرطـفيهـااعرافـبالنبوة،ـوسيأيـعنـ»الفتح«ـتفسرهـبمنـاـيتدينـبدين:ـثمـبنـ

حكمـالزنديق،ـفقال:ـأعلمـأنهـاـيلو،ـإماـأنـيكونـمعروفًاـداعيًاـإىـالضالـأوـا.
والثاي:ـماـذكرهـصاحبـ»اهداية«ـيـالتجنيسـمنـأنهـعىـثاثةـأوجه،ـإماـأنـ
يكونـزنديقًاـمنـاأصلـعىـالرك،ـأوـيكونـمسلًاـفيتزندق،ـأوـيكونـذميًاـفيتزندق.
فاأول:ـيركـعىـركهـإنـكانـمنـالعجم،ـأيـبخافـمركـالعربـفإنهـاـ
يرك،ـوالثاي:ـيقتلـإنـمـيسلمـأنهـمرتد،ـويـالثالث:ـيركـعىـحالهـأنـالكفرـملةـ

ـاهـ. واحدة.
واأول:ـأيـامعروفـالداعي،ـاـيلوـمنـأنـيتوبـبااختيار،ـويرجعـعاـفيهـ

قبلـأنـيؤخذـأوـا،ـوالثاي:ـيقتلـدونـاأول«))).
مطلب ي الكاهن والعراف: 

ـمنـ ـللسيوطيــ ـ»والكاهنـــكاـيـ»خترـالنهاية« قالـابنـعابدينـيـ»حاشيته«:
ـوقالـ ـوالعرافـامنجم، ـويدعيـمعرفةـاأرار، يتعاطىـاخرـعنـالكائناتـيـامستقبل،

ـاهـ. ـامروقـوالضالةـونحوما. ـالذيـيتعاطىـمعرفةـمكان اخطاي:ـهو
ـانقسمـ ـفلذا ـوهيـختلفة، ـالغيبـبأسباب، ـأنـالكاهنـمنـيدعيـمعرفة واحاصل:
إىـأنواعـمتعددة:ـكالعراف،ـوالرمال،ـوامنجم،ـوهوـالذيـيرـعنـامستقبلـبطلوعـ

ـابنـعابدين«ـ)4:ـ)24). )))ـ»حاشية
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النجمـوغروبه،ـوالذيـيربـاحى،ـوالذيـيدعيـأنـلهـصاحبًاـمنـاجنـيرهـعاـ

ـبالكفر. سيكون،ـوالكلـمذمومـرعًاـمكومـعليهمـوعىـمصِدقهم
ـالكاهنـوتصديقه.ـ ـالغيبـوبإتيان ـبادعاءـعلم ـيكفر ويـ»البزازية«:

ويـ»التتارخانية«:ـيكفرـبقوله:ـأناـأعلمـامروقات،ـأوـأناـأخرـعنـإخبارـاجنـ
ـاهـ. إياي.

قلت:ـفعىـهذاـأربابـالتقاويمـمنـأنواعـالكاهن؛ـادعائهمـالعلمـباحوادثـ
الكائنة.

وأماـماـوقعـلبعضـاخواصـكاأنبياءـواأولياءـبالوحيـواإهام،ـفهوـبإعامـ
منـاهـتعاىـفليسـماـنحنـفيه.ـاهـ.
ـالغيب:ـ مطلبـيـدعوىـعلم

قلت:ـوحاصلهـأنـدعوىـعلمـالغيبـمعارضةـلنصـالقرآنـفيكفرـها،ـإاـإذاـ
أسندـذلكـرحًاـأوـدالًةـإىـسببـمنـاهـتعاىـكوحيـأوـإهام،ـوكذاـلوـأسندهـإىـ
أمارةـعاديةـبجعلـاهـتعاى،ـقالـصاحبـ»اهداية«ـيـكتابهـ»ختاراتـالنوازل«:ـوأماـ

علمـالنجومـفهوـيـنفسهـحسنـغرـمذمومـإذـهوـقسان:
حساي:ـوإنهـحق،ـوقدـنطقـبهـالكتاب،ـقالـتعاى:ـ﴿ڍ ڍ ڌ﴾ـ

]الرمن:ـ5[،ـأي:ـسرماـبحسبان.
ـاهـتعاىـوقدره،ـ ـاأفاكـعىـاحوادثـبقضاء واستداي:ـبسرـالنجومـوحركة
وهوـجائز؛ـكاستدالـالطبيبـبالنبضـعىـالصحةـوامرض،ـولوـمـيعتقدـبقضاءـاهـ

ـاهـ. ـالغيبـبنفسهـيكفر. ـادعىـعلم ـأو تعاى
ثمـقال:ـواإباحي:ـهوـالذيـيعتقدـإباحةـامحرمات،ـوهوـمعتَقدـالزنادقة،ـففيـ
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ـويعتقدـأنـاأموالـواحرمـ ـالدهر، ـالزنديق:ـهوـالذيـيقولـببقاء ـ»اهداية«: فتاوىـقارىء

ـاهـ. مشركة.
ويـ»رسالةـابنـكال«:ـعنـاإمامـالغزايـيـكتابـ»التفرقةـبنـاإسامـوالزندقة«:ـ
ومنـجنسـذلكـماـيدعيهـبعضـمنـيدعيـالتصوفـأنهـبلغـحالًةـبينهـوبنـاهـتعاىـ
أسقطتـعنهـالصاة،ـوحلـلهـربـامسكرـوامعايـوأكلـمالـالسلطان،ـفهذاـماـاـ
أشكـيـوجوبـقـتله؛ـإذـررهـيـالدينـأعظم،ـويفتحـبهـبابـمنـاإباحةـاـينسد،ـ
وررـهذاـفوقـررـمنـيقولـباإباحةـمطلقًا،ـفإنهـُيمتنعـعنـاإصغاءـإليهـلظهورـ

كفره.
أماـهذا،ـفيـزعمـأنهـمـيرتكبـإاـخصيصـعمومـالتكليفـبمنـليسـلهـمثلـ

درجتهـيـالدين،ـويتداعىـهذاـإىـأنـيدعيـكلـفاسقـمثلـحاله.ـاهـ،ـملخصًا«))).
ـالطحاوي:ـ»ونرىـاجاعةـحقًاـوصوابًا،ـوالفرقةـزيغًاـوعذابًا«: قال

ـتعاى:ـ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ـ]آلـعمران:ـ ـقوله اأصلـيـهذا
.](03

ـاهـ ـابنـعباسـريـاهـعنهاـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»يد وروىـالرمذي:ـعن
معـاجاعة«)2).

وروىـالبخاري:ـعنـحذيفةـبنـاليانـيقول:ـكانـالناسـيسألونـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ
عنـاخرـوكنتـأسألهـعنـالرـخافةـأنـيدركنيـفقلت:ـياـرسولـاهـإناـكناـيـجاهليةـ
ـنعم،ـقلت:ـوهلـبعدـذلكـ ـاخرـمنـر؟ـقال: ـاخرـفهلـبعدـهذا ـاهـهذا ور،ـفجاءنا

ـابنـعابدين«ـ)4:ـ243). )))ـ»حاشية

)2)ـأبوابـالفتن،ـبابـماـجاءـيـلزومـاجاعة،ـ)66)2(.ـوقال:ـهذاـحديثـحسنـغريبـاـنعرفهـ

ـالوجه. منـحديثـابنـعباسـإاـمنـهذا
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الرـمنـخر؟ـقال:ـنعمـوفيهـدَخن،ـقلت:ـوماـدخنه؟ـقال:ـقومـهدونـبغرـهدييـ
أبوابـ تعرفـمنهمـوتنكر،ـقلت:ـفهلـبعدـذلكـاخرـمنـر؟ـقال:ـنعمـدعاةـعىـ
فقال:ـهمـمنـ لنا؟ـ اهـصفهمـ ياـرسولـ فيها،ـقلت:ـ قذفوهـ إليهاـ أجاهمـ جهنم!ـمنـ
ـامسلمنـ ـتلزمـماعة ـفاـتأمريـإنـأدركنيـذلك؟ـقال: ـقلت: ـويتكلمونـبألسنتنا، جلدتنا
وإمامهم،ـقلت:ـفإنـمـيكنـهمـماعةـواـإمام؟ـقال:ـفاعتزلـتلكـالفرقـكلهاـولوـأنـ

تعضـبأصلـشجرةـحتىـيدرككـاموتـوأنتـعىـذلك«))). 
وأخرجـاحاكم:ـعنـممدـبنـجبرـبنـمطعم:ـعنـأبيهـجبرـقال:ـقامـرسولـاهـ
ملسو هيلع هللا ىلصـباخيف،ـفقال:ـ»نَرـاهـعبدًاـسمعـمقالتيـفوعاها،ـثمـأَداهاـإىـمنـمـيسمعها،ـ
فـُرَبـحاملـفقهـاـفقهـله،ـوربـحاملـفقهـإىـمنـهوـأفقهـمنه،ـثاثـاـيغُلـعليهنـ
قلبـمؤمن:ـإخاصـالعملـه،ـوالطاعةـلذويـاأمر،ـولزومـماعةـامسلمن،ـفإنـ

دعوهمـحيطـَمنـورائهم«)2).
وروىـاحاكم:ـعنـأيـذرـقال:ـقالـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»منـخالفـماعةـامسلمنـ

ـاإسامـمنـعنقه«)3). شرًاـفقدـخلعـِربقة
وروىـمسلمـيـ»صحيحه«:ـعنـابنـعباس:ـعنـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»منـكرهـ

)))ـكتابـامناقب،ـبابـعاماتـالنبوةـيـاإسام،ـ)3606(.ـوكتابـالفتن،ـبابـكيفـاأمرـإذاـمـ

تكنـماعة،ـ)7084).
)2)ـكتابـالعلم،ـ)294(.ـوقالـاحاكم:ـهذاـحديثـصحيحـعىـرطـالشيخنـقاعدةـمنـقواعدـ

أصحابـالرواياتـومـيرجاه،ـفأماـالبخاريـفقدـروىـيـ»اجامعـالصحيح«ـعنـنعيمـبنـمادـ
ـأصلـمنـحديثـالزهريـمنـغرـحديثـصالحـبنـكيسانـفقدـرواهـ ـاإسامـوله ـأئمة ـأحد وهو

ـابنـإسحاقـبنـيسارـمنـأوجهـصحيحةـعنـالزهري. ممد
)3)ـكتابـالعلم،ـ)402(.ـوقال:ـخالدـبنـوهبانـمـجرحـيـرواياتـه،ـوهوـتابعيـمعروفـإاـأنـ

ـبإسنادـصحيحـعىـرطها. ـاهـبنـعمر ـامتنـعنـعبد الشيخنـمـيرجاه،ـوقدـرويـهذا
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منـأمرهـشيئًاـفليصرـعليه،ـفإنهـليسـأحدـمنـالناسـخرجـمنـالسلطانـشرًاـفاتـ

ـإاـماتـميتًةـجاهليًة«))). عليه
ـ»ميتًةـجاهليًة«: ـوالسام: ـالصاة ـقولـالرسولـعليه ـالنوويـيـرحه قالـاإمام

»أي:ـعىـصفةـموهم،ـمنـحيثـهمـفوىـاـإمامـهم«)2).
ـمنـتوهمـأّنـمفارقـاجاعةـ ـالقولـمنـاإمامـالنوويـيـغايةـالتحقيق،ـخافًا وهذا

يكفر.ـ
ـأقربـ ـالبقاءـمعـاجاعةـعمليًا ـترىـعىـأن ـتؤكدـكا ـاأحاديثـوغرها فكلـهذه
ـويبقىـمعـاجاعةـحتىـلوـ ـأنـيغلقـاإنسانـعينيه ـولكنـهذاـاـيستلزمـمطلقًا إىـالرشاد،
كانتـعىـضال،ـفإنـالبقاءـمعهاـمروطـببقائهاـعىـاأحكامـالرعيةـملة،ـفأماـإنـ
ـاأحاديثـعليها.ـ خرجتـبكليتهاـعنـاأحكامـوالدين،ـفاـحكمـها،ـواـتنطبقـهذه
وبناًءـعىـذلك،ـفاـيصحـتطبيقـهذهـاأحاديثـوااستدالـهاـعىـوجوبـ
ـوبعضـالناسـيستدلـهذهـاأحاديثـعىـوجوبـ ـالدولـالقائمةـحاليًا، االتزامـبأحكام
االتزامـباجمـاعاتـاإساميةـواأحزابـالتيـتكونتـيـهذهـالعصور،ـواـيصحـ

ااستدالـهاـعىـذلكـكاـاـيفى؛ـأنـخرجهاـغرـماـيريدون.
وعىـكلـحالـفإنـامرادـباجاعةـماعةـامسلمنـالثابتةـعىـاحق،ـولوـإمااًـ
يـأصولـالدين،ـوأقوىـمصاديقـذلك،ـيتحققـيـحالـوجودـخليفةـللمسلمنـقائمـ
ـالدينـملتزمـبالريعة،ـواـيلوـإنسانـمنـظلمـأحيانًا،ـواـجوزـأنـيدفعـذلكـ بأحكام

الظلُمـاجزئُيـالناَسـإىـاخروجـعىـهذاـاإمام.

ـإىـالكفر،ـ)849)). ـالدعاة ـالفتنـوحذير ـاجاعةـعندـظهور ـبلزوم ـبابـاأمر ــكتابـاإمارة، (((

)2)ـ»رحـصحيحـمسلم«ـ)2):ـ238).
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قال الطحاوي: »ودين اه ي اأرض والساء واحد، وهو دين اإسام، قال 
]آلـعمران:ـ9)[، وقـال تعاى:  اه تعـاى: ﴿ڃ ڃ چ چ چ﴾ 
﴿ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ ]امائدة:ـ3[، وهو بن الغلو والتقصيـر وبيـن 

التشبيه والتعطيل، وبن اجر والَقَدر وبن اأمن واليأس«.
ـفاـيتلفونـ ـأهلـالساء ـفأما ـالدينـواحدـيـاأرضـويـالساء، ـبأن جبـاإيان
يـأنـالدينـواحد،ـوأماـأهلـاأرضـمنـأجناسـالبر،ـفكلـمموعةـتدعيـلنفسهاـ
دينًاـخاصًا،ـوامسلمونـيعتقدونـأنهـاـدينـصحيحـإاـدينـاإسام،ـوأنـكلـاأديانـ
سواهـباطلة،ـوليستـنسبتهاـإىـاهـتعاىـصحيحًة،ـفقدـحصلـفيهاـالتحريفـوالزيادةـ
ـبواسطةـ ـاهـتعاىـبحفظه ـتعهد ـإاـدينـاإسام،ـفقد ـأنزل ـيستقمـعىـما والنقصان،ـوم

حفظـالقرآن،ـ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ـ]احجر:ـ9[. 
يـهذهـالفقرةـجملـاإمامـالطحاويـاأوصافـالعامةـالكليةـلإسام،ـوذلكـ

ـالكتاب.ـ بناًءـعىـماـمىـبيانهـمنـتفاصيلـيـهذا
الغلو ويقابله التقصر: 

روىـاإمامـالنسائيـيـ»السننـالكرى«:ـعنـابنـعباسـقالـيـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـ
ـالعقبةـوهوـعىـراحلته:ـ»هاتـالُقْطـي،ـفلقطتـلهـحصيات،ـهنـحىـاخذف،ـ غداة
فلاـوضعتهنـيـيدهـقال:ـبأمثالـهؤاء،ـبأمثالـهؤاء،ـوإياكمـوالغلوـيـالدين،ـفإناـ

ـالدين«))).  ـالغلوـي أهلكـمنـقبلكم
قالـابنـحجرـيـ»فتحـالباري«:ـ

ـاحد،ـوفيهـمعنىـالتعمقـ ـبتجاوز ـفيه ـامبالغةـيـاليء،ـوالتشديد ـفهو ـالغلو »وأما

ـأينـيلتقطـاحى،ـ))405). ـبابـمن )))ـكتابـامناسك،
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يقال:ـغاـيـاليءـيغلوـغلوًا،ـوغاـالسعرـيغلوـغاًء،ـإذاـجاوزـالعادة،ـوالسهمـيغلوـ
ـالنسائيـ ـأخرجه ـالنهيـعنهـرحًاـفيا ـبلغـغايةـماـيرمى،ـوورد ـبفتحـثمـسكونـإذا غلوًا
وابنـماجه،ـوصححهـابنـخزيمةـوابنـحبانـواحاكمـمنـطريقـأيـالعاليةـعنـابنـعباسـ
قال:ـقالـيـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلص...ـفذكرـحديثًاـيـحىـالرمي،ـوفيه:ـ»...ـوإياكمـوالغلوـيـ

ـالدين«))). اهـ. ـالغلوـي الدين،ـفإناـأهلكـمنـقبلكم
التشبيه ويقابله التعطيل:

اأصلـيـذلكـقولهـتعاى:ـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ))[ـوقدـسبقـ
الكامـعليها،ـوقولهـتعاى:ـ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـ]اإخاص:ـ4[. 

والتشبيه:ـهوـنسبةـمعنىـمنـامعايـالثابتةـللبرـإىـاهـتعاى،ـوقدـمَرـبيانه،ـوأماـ
التعطيل:ـفهوـنفيـمعنىـثبتـعىـسبيلـالقطعـعنـاهـتعاى،ـومنهـنفيـالذاتـاإهية،ـ
أوـنفيـكونهـقادرًاـأوـعامًا،ـونحوـذلك...ـوليسـنفيـالتجسيمـواأعضاءـتعطياً،ـكاـ

ـالناس. يرِوجـلذلكـامشبهُةـتشنيعًاـعىـأهلـاحق،ـبلـنفيـذلكـواجبـعى
قالـابنـحجرـيـ»الفتح«:ـ

ـابنـعباس:ـ ـبسندـحسنـعن ـالبيهقيـيـكتابـ»اأساءـوالصفات«: ـأخرج »وقد
إنـاليهودـأتواـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـفقالوا:ـصفـلناـربكـالذيـتعبده؟ـفأنـزلـاهـعزوجل:ـ﴿ٱ 

ٻ ٻ ٻ﴾ـ]اإخاص:ـ)[ـإىـآخرها،ـفقال:ـ»هذهـصفةـريـعزوجل«.
وعنـُأيـبنـكعبـقال:ـقالـامركونـللنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـانسبـلناـربك؛ـفنزلتـسورةـ
اإخاصـاحديث...ـوهوـعندـابنـخزيمةـيـكتابـ»التوحيد«،ـوصححهـاحاكم،ـ
ـيموتـإاـيورث،ـواهـاـيموتـواـ ـإاـيموت،ـوليسـيء ـيولد ـليسـيء وفيه:ـ»إنه

يورث،ـومـيكنـلهـشبهـواـعدل،ـوليسـكمثلهـيء«.

ـالباري«ـ)3):ـ278). )))ـ»فتح



1448 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحـالكبر
ـأهلـاللغة،ـ ـقاله قالـالبيهقيـمعنىـقوله:ـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾ـليسـكهوـيء
قال:ـونظرهـقولهـتعاى:ـ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ]البقرة:ـ37)[ـيريد:ـبالذيـ
آمنـتمـبه،ـوهيـقراءةـابنـعباس،ـقال:ـوالكـافـيـقوله:ـ﴿ــٿ﴾ـ]الشورى:ـ))[ 
للتأكيد،ـفنفىـاهـعنهـامثليةـبآكدـماـيكونـمنـالنفي،ـوأنشدـلورقةـبنـنوفلـيـزيدـبنـ

ـأبيات: ـنفيلـمن ـبن عمرو
ـليسـدينـكمثله...، ودينكـدين

ثمـأسنـدـعنـابنـعباسـيـقولهـتعاى:ـ﴿ڃ ڃ ڃ﴾ـ]الروم:ـ27[ـيقول:ـ
ليسـكمثـلهـيءـويـقوله:ـ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ـ]مريم:ـ65[ـهلـتعلمـلهـشبـهًاـأوـ

ـاهـ. مثًا«))).
ـالشبيه،ـ ـنفي ـيردـيـالسنة ـأنهـم ـادعى ـالشبيهـعنـاهـتعاى،ـخافًاـمن ـنفي فهذاـفيه
بلـغايةـماـوردـإناـهوـنفيـامثيل!ـيريدـمنـذلكـااعتادـعليهـلتجويزـتشبيهـاهـتعاىـ

بمخلوقاتهـمنـبعضـاجهات.ـ
اجر ويقابله القدر:

باجرـواـ يقولونـ أهلـاحقـعىـمذهبـمتـوسطـبنـاجرـوالقدر،ـفهمـاـ
بالقدر،ـومعنىـاجرـأنـاهـتعاىـأجرهمـعىـفعلـخافـماـيريدون،ـفإرادهمـتتعلقـ

بأمر،ـألزمهمـاهـتعاىـعىـفعلـخافـهذاـاأمر.
وأماـالقدرـفامقصودـبه،ـأنـالعبادـخالقونـأفعاهم،ـوقدـسبقـبيانـبطانـذلكـ
نفسه،ـ لفعلـ امخلوقاتـخالقـ الكسب،ـوذكرناـهناكـأنـاـأحدـمنـ الكامـعىـ يـ
ـفاـخالقـسواه،ـونفيـاخلقـعنـاإنسانـاـيستلزمـمطلقًاـ فاخالقـالوحيدـهوـاهـتعاى،

إثباتـاجر،ـكاـمىـبيانه.ـ

ـالباري«ـ)3):ـ358). )))ـ»فتح
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ـاإنسانـكاسبـومكتسبـأفعاله،ـوليسـخالقًاـها،ـواـ ـإن ـيقولون: فأهلـاحق

ـالصدق.ـ ـامذهبـاحقـوالطريق مبورًاـعليها.ـوهذاـهو
اأمن ويقابله اليأس:

اأمنـإىـاخاتـمةـيستلزمـعندـالناسـفسادـاأعال،ـوكذلكـاليأسـمنـتعديلـ
ـالبر. ـاأعالـعند ـاأمرينـيستلزمـبطان اأمور،ـوحسنـاأحوال،ـفكلـمنـهذين

ولذلكـفقدـجاءتـالريعةـبإبطالـاأمنـالتام،ـواليأسـالتام.ـووردـيـالقرآن:ـ
مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ﴿ېئ 
ىئ﴾ـ]العنكبوت:ـ23[،ـوقالـتعاى:ـ﴿پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ﴾ـ]يوسف:ـ87[. 
فهذهـاآياتـدالةـعىـحرمةـاليأسـمنـَروحـاهـتعاى،ـأنـاليأسـيولدـالقنوط،ـ
والقنوطـاـيمكنـلإنسانـالعملـمعه،ـفإنـالعملـاـحصلـإاـمعـالرجاءـيـالنتائج،ـ

ـالذيـيريده،ـفإنهـاـيقومـبه.ـ ـالعمل فإنـيئسـالواحدـمنـنتيجة
ولذلكـتكلمـأصحابـالنظرـيـالسلوكـاإنسايـعنـهذينـاأمرين،ـأعنيـاأمنـ
ـقدـيبعثـعىـالكسل،ـواخوفـيستلزمـ ـالرجاء،ـوهذا ـأنـاأمنـيستلزم ـفقرروا واليأس،

ـامبالغةـفيهاـمبطان. ـالعمل،ـفكاماـمع ـيبعثـعىـترك اليأسـوهو
ـالدرديرـيـ»رحـاخريدةـالبهية«:ـ ـالشيخـأمد قال

»وَغِلبـيـحالـاشتغالكـبالذكرـامذكورـاخوَفـمنـاهـتعاى،ـماـدمتـيـحالـ
الصحةـعىـالرجاءـيـرمتهـوعفوه«ـيريد:ـإنهـاـبدـللعبيدـمنـاخوفـوالرجاءـمعًاـ
أهاـكجناحيـالطائرـمتىـفقدـأحدماـسقط،ـإاـأنهـيـحالـالصحةـوالسامةـينبغيـ
تغليبـجانبـاخوفـعىـجانبـالرجاء؛ـأنهـكالسوطـينساقـبهـإىـااعتناءـبالعبادةـ
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وبهـتـزولـالرعوناتـالنفسيةـعنـالقلبـإنـشاءـاه،ـفإذاـنزلـبهـامرضـوأرفـعىـ

ـالكريم. ـالقدومـعى اموتـفينبغيـتغليبـجانبـالرجاءـعىـاخوف؛ـأنهـحال
ـوالرجاءـتعلقـالقلبـبمرغوبـ ـفات، ـهوـآت،ـواحزنـهمـما ـوقلقـما واخوفـهٌم
ـيأخذـيـاأسبابـفَطَمٌع،ـوهوـمذمومـ ـاأخذـيـاأسباب،ـفإنـم حصلـيـامستقبلـمع

ـاهـ. رعًا«))).
قال الطحاوي: »فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرًا وباطنًا، ونحن براء إى اه من كل 
من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل اه تعاى أن يثبتنا عى اإيان وختم 
لنا به، ويعصمنا من اأهواء امختلفة واآراء امتفرقة وامذاهب الردية، مثل: 
امشِبهة وامعتزلة واجهمية واجرية والقدرية، وغرهم من الذين خالفوا السنة 
واجمـاعة، وحالفوا الضالة ونحن منهم براء، وهم عندنا ُضّال وأردياء. 

وباه العصمة والتوفيق«.
فقدـرحـاإمامـالطحاويـأنـاعتقادـامرءـاـجوزـأنـيكونـلهـوجهان:ـظاهرـ
ـالباطنيةـ ـبه،ـوبخافـذلكـيقعـي ـيعتقد ـيعرـراحةـعمـا ـأن ـامرء وباطن،ـفيجبـعى

ـالنفاق.ـ ـنوعـمن امذمومة،ـوهي
ـابنـعابدينـيـ»حاشيته«: قال

»مطلب ي اأهواء إذا ظهرت بدعتهم:ـ
ـإذاـمـ ـيباحـقتلهمـميعًا ـبحيثـتوجبـالكفرـفإنه ـإذاـظهرتـبدعتهم أهلـاأهواء
ـإا:ـاإباحية،ـوالغالية،ـوالشيعةـ ـتقبلـتوبتهمـميعًا ـوأسلموا ـتابوا ـومـيتوبوا،ـوإذا يرجعوا
ـبحالـمنـاأحوال،ـ ـتوبتهم ـتقبل ـالفاسفة،ـا ـالروافض،ـوالقرامطة،ـوالزنادقةـمن من

ـالبهية«ـص80. )))ـ»رحـاخريدة
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ـإليه. ـيتوبواـويرجعوا ـتعاىـحتى ـبالصانع ـيعتقدوا ـالتوبةـوقبلها؛ـأهمـم ـبعد ويقتل

وقالـبعضهم:ـإنـتابـقبلـاأخذـواإظهارـتقبلـتوبتهـوإاـفا،ـوهوـقياسـ
قولـأيـحنيفة،ـوهوـحسنـجدًا،ـفأماـيـبدعةـاـتوجبـالكفرـفإنهـجبـالتعزير،ـبأيـ
وجهـيمكنـأنـيمنعـمنـذلك،ـفإنـمـيمكنـباـحبسـورب،ـجوزـحبسهـوربه،ـ
ـامنعـباـسيفـإنـكانـرئيسهمـومقتداهمـجازـقتلهـسياسًةـوامتناعًا. وكذاـلوـمـيمكن

وامبتدعـلوـكانـلهـدالةـودعوةـللناسـإىـبدعته،ـويتوهمـمنهـأنـينرـالبدعة،ـ
وإنـمـحكمـبكفرهـجازـللسلطانـقـتلهـسياسًةـوزجرًا؛ـأنـفسادهـأعىـوأعمـحيثـ
يؤثرـيـالدين،ـوالبدعةـلوـكانتـكفرًاـيباحـقتلـأصحاهاـعامًة،ـولوـمـتكنـكفرًاـيقتلـ

ـاهـ. معلمهمـورئيسهمـزجرًاـوامتناعًا«))).
ـابنـعابدينـيـ»حاشيته«: قال

»وأماـالذيـاـيتدينـبدين،ـفامرادـبهـالذيـاـيستـقرـعىـدين،ـأوـالذيـيكونـ
ـالظاهر. ـاأديان،ـوالثايـهو اعتقادهـخارجًاـعنـميع

ونقلـعنـصاحبـ»الفتح«ـحيثـقال:ـوجبـأنـيكونـحكمـامنافقـيـعدمـقبولناـ
توبتهـكالزنديق؛ـأنـذلكـيـالزنديقـلعدمـااطمئنانـإىـماـيظهرـمنـالتوبةـإذاـكانـ

ـوامنافقـمثلهـيـاإخفاء. ـالذيـهوـعدمـاعتقادهـدينًاــ يفيـكفرهــ
وعىـهذاـفطريقـالعلمـبحاله؛ـإماـبأنـيعثرـبعضـالناسـعليه،ـأوـُيرهـإىـمنـ

ـاهـ. أمنـإليه.
ـالدروزـوالتيامنةـوالنصريةـواإساعيلية: حكم

ـهناـحكمـالدروزـوالتيامنة،ـفإهمـيـالبادـالشاميةـيظهرونـاإسامـ تنبيه:ـيعلمـما
ـابنـعابدين«ـ)4:ـ243). )))ـ»حاشية
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والصومـوالصاة،ـمعـأهمـيعتقدونـتناسخـاأرواحـوحلـاخمرـوالزنا،ـوأنـاألوهيةـ
تظهرـيـشخصـبعدـشخص،ـوجحدونـاحرـوالصومـوالصاةـواحج،ـويقولونـ

ـامرادـويتكلمونـيـجنابـنبيناـملسو هيلع هللا ىلصـكلاتـفظيعة. ـامعنى ـبهـغر امسمى
وللعامةـامحققـعبدـالرمنـالعاديـفيهمـفتوىـمطولة،ـوذكرـفيهاـأهمـينتحلونـ
ـالذينـذكرهمـصاحبـ ـالذينـيلقبونـبالقرامطةـوالباطنية، ـالنصريةـواإساعيلية عقائد

»امواقف«.
ونقلـعنـعلاءـامذاهبـاأربعةـأنهـاـحلـإقرارهمـيـديارـاإسامـبجزيةـواـ

ـأيضًاـفراجعها.ـ غرها،ـواـحلـمناكحتهمـواـذبائحهمـوفيهمـفتوىـيـ»اخرية«
ـالزنديقـوامنافقـواملحد. ـاسم ـأهمـيصدقـعليهم واحاصل:

واـيفىـأنـإقرارهمـبالشهادتنـمعـهذاـااعتـقادـاخبيثـاـجعلهمـيـحكمـ
امرتدـلعدمـالتصديق،ـواـيصحـإسامـأحدهمـظاهرًاـإاـبرطـالتريـعنـميعـماـ
يالفـدينـاإسام؛ـأهمـيَدعونـاإسامـويقرونـبالشهادتن،ـوبعدـالظفرـهمـاـ

تقبلـتوبتهمـأصاً.
ـإنهـسألـفقهاءـسمرقندـعنـرجلـيظهرـاإسامـواإيان،ـ وذكرـيـ»التتارخانية«:
ثمـأقر:ـبأيـكنتـأعتقدـمعـذلكـمذهبـالقرامطةـوأدعوـإليه،ـواآنـتبتـورجعتـ
وهوـيظهرـاآنـماـكانـيظهرهـقبلـمنـاإسامـواإيان،ـقالـأبوـعبدـالكريمـبنـممد:ـ
قتلـالقرامطةـواستئصاهمـفرض،ـوأماـهذاـالرجلـالواحدـفبعضـمشايناـقال:ـُيتغَفلـ

ـأيـتطلبـغفلتهـيـعرفانـمذهبه. ويقتل،
وقالـبعضهم:ـيقتلـباـاستغفال؛ـأنـمنـظهرـمنهـذلكـودعاـالناسـاـيصدقـ
فياـيدعيـبعدـمنـالتوبة،ـولوـقبلـمنهـذلكـهدمواـاإسامـوأضلواـامسلمنـمنـغرـ
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أنـيمكنـقتلهم،ـوأطالـيـذلكـونقلـعدةـفتاوىـعنـأئمتناـوغرهمـبنحوـذلك،ـلكنـ

ـاهـ. ـالتوبةـقبلـاأخذـاـبعده«))). ـاعتادـقبول تقدم
ويوجدـبعضـالطوائفـمنـامتفلسفةـوالـمتصوفةـتظُنـأنـاخاذـعقيدةـظاهرةـ
يعلنونـعنهاـللناس،ـوأخرىـيبطنوهاـيـأنفسهم،ـواـيطلعونـعليهاـإاـخواصهم،ـ
تظُنـذلكـُخاصَةـاإيان،ـوإذاـاعرضـعليمـأحدـقالواـله:ـإنـالناسـعوامـوخواص،ـ
فنحنـنبطنـيـأنفسناـعقيدةـاخواص،ـونتعاملـمعـالناسـيـظاهرناـبعقيدةـالعوام،ـ

ويدعونـأنـذلكـمنـاحكمةـيـالدعوة،ـوهوـيـحقيقتهـكذبـونفاقـمض.ـ
ولكنـطريقةـأهلـالسنةـتنصـعىـأنـااعتقادـواحدـظاهرًاـوباطنًا،ـوالفرقـبنـ
العوامـواخواصـإناـهوـيـالتفصيلـواإمال،ـبمعنىـأنـالعوامـيؤمنونـباـيؤمنـبهـ
اخواص،ـولكنـمعرفتهمـبالعقيدةـمعرفةـمملة،ـوأماـمعرفةـاخواصـفأكثرـتفصيًا،ـ
فالفرقـإنمـاـهوـيـاإمالـوالتفصيل،ـوهذاـالفرقـفرقـرعيـومروع،ـوليسـمنـ

ـامذاهبـالباطنية،ـكاـاـيفى.ـ ـالنفاق،ـوا قبيل
ـللناسـ ومنـيقولـبوجودـعقيدتنـمتخالفتنـيـحقيقتها،ـولكنـواحدةـيظهرها
ـبعضـالفاسفة،ـمثلـابنـرشدـاحفيد،ـومنـمشىـعىـ وأخرىـيفيهاـويبطنهاـيـنفسه،

ـامذهب. ـالوجودـكاـهوـمعلومـيـتفاصيل ـبعضـالقائلنـبوحدة طريقته،ـومنهم
فالفريقـاأول:ـيبطنـيـنفسهـعقيدةـالفاسفةـويظهرـللعاَمـةـعقائدـاإسامـ
ـوأماـ ـالتيـتعرضـطريقه، ـليهربـمنـالتناقضاتـالظاهرة ـللتأويلـأحيانًا ـويلجأ الظاهر،
الفريقـالثاي:ـفيبطنـيـنفسهـعقيدةـاإراقـووحدةـالوجود،ـويظهرـللعوامـتعبدهـ
ورسومًاـمنـأقوالـأهلـالسنة،ـمعـعدمـالتزامهـبتفاصيلهاـعىـحسبـماـيرحهـأهلـ

السنةـويوضحونه.

ـابنـعابدين«ـ)4:ـ244). )))ـ»حاشية
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وأماـامجسمة:ـفاـنفاقـفيهمـغالبًاـولكنهـاجهل!ـغارقونـفيه!ـوهمـجهلهمـ
عندماـاـيقدرونـعىـالتريحـبمـاـيعتقدونـبهـمنـباطل،ـواـيستطيعونـإثباتهـعىـ
خصومهم،ـيلجأونـإىـطريقةـأخرىـمقابلةـلطريقةـالظاهرـوالباطلـيـماولةـستـرـ
باطلهم،ـوهيـالتاعبـباألفاظ،ـوإطاقهاـأحيانًا،ـونفيهاـأخرى،ـودعوىـأهاـمملةـ
غرـمبينة،ـويستدلونـأحيانًاـبكلمـاتـعنـامتقدمنـاـتفيدـمطلوهم،ـأوـتفيدهـولكنـ
قائـلهاـغرـمعصوم،ـولكنهمـيلبسونـاحقـبالباطلـفيـزعمونـأنـهذاـمنـالسلف،ـ
والسلفـجبـاتباعهم،ـويتغافلونـعنـأنـآحادـالسلفـغرـمعصومن،ـوقدـيطئون،ـ
والعرةـأواًـبالدليل،ـأوـباإماع،ـواـإماع،ـومعـذلكـيزعمونـوقوعـاإماعـعىـماـ

ـفوقـبعض.ـ ـيتلبسونـبظلاتـبعضها يزعمون،ـوهكذا
ثمـبنـاإمامـالطحاوي،ـأنـااعتقادـبامذهبـاحق،ـاـيكفيـامرء،ـبلـاـبدـلهـ
أيضًاـمنـأنـيترأـمنـامذهبـالباطل،ـأنـعدمـالراءةـمنهـجرـإىـالتهاونـمعه،ـوذلكـ

ـمفاسدـعمليةـواعتقاديةـكثرة.ـ يستلزم
ومنـهناـفإنـأولـماـبِلغـالنبيـعليهـالصاةـوالسامـبحقيقةـالرسالة،ـأمرهـاهـ
تعاىـبأنـيبارـفيترأـعلنًاـمنـاأصنامـوامذاهبـالباطلة،ـواـيكتملـمعنىـاإيانـإاـ

بالراءةـمنـاأغيار.ـ
وهذاـطرفـمنـمعنىـالواءـوالراء،ـوهمـاـأحكامـذكرهاـعلاءـأهلـالسنةـيـ

ـبقيودـرعيةـدقيقة.ـ كتبهم،ـوقَيدوها
ـيوالونـ ـالعصور،ـوهم ـالسنةـيـهذه ـإىـأهل ـينتمون ـنتعجبـمنـكثرـمن ـأن ولنا
امبتدعةـبلـالكفار،ـومراتبـموااهمـهمـتتفاوتـماـبنـالسكوتـعليهمـوعدمـاإنكار،ـ
أوـالوقوفـمعهمـيـوجهـخالفيهمـمنـأهلـاحق،ـإظهارًاـللتسامحـأوـلسعةـقلوهمـ
ـأوـموافقتهمـعىـبدعتهم.ـ ـإىـحدـاانخداعـهم ـإىـأنـيصلوا ــ ـباطلـاـجوز ــوهذاـكله
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فالواجبـعىـمنـأدركـامذهبـاحقـأنـيبارـبالدعوةـإليهـعىـحسبـوسعهـ
وطاقته،ـوعىـحسبـقدرته،ـوأنـيعنـويوايـأتباعـذلكـامذهبـبنرهمـومعاونتهمـ

ـأعدائهم.ـ وامدافعةـمعهمـضد
ومعـأنـبدعةـامجسمةـقدـانترتـيـهذاـالزمان،ـإاـأنناـنجدـبعضـأهلـالسنةـ
ـللناسـبدعتهم،ـ ـمنـدونـأنـيبينوا ـومؤسسيها، ـبلـيرمونـعىـأصحاها يسكتونـعنها،
إاـعىـسبيلـالتلويحـوااستحياء،ـيدفعهمـإىـهذاـاموقفـكلهـخوفـوصفهمـبالتعصبـ

ـاانفتاح. والَتزمتـوعدم
ومعلومـأنـمثـلـهذاـاخوفـهوـالذيـدفعـكثرًاـمنـالناسـإىـأنـيوايـحتىـ
النصارىـواليهود،ـهربًاـمنـاهامهـبالتعصبـضدـاأديانـاأخرى،ـوغفلـهذاـعنـأنـ
الدينـعندـاهـتعاىـإناـهوـاإسام،ـواـدينـآخرـغره،ـإاـعىـسبيلـالتنزلـبالتسميةـ
اللغويةـامحضة،ـأماـمنـناحيةـرعية،ـفكلـاأديانـاأخرىـباطلةـاـاعتدادـها،ـواـ

ـاإسام.ـ ـالوحيدـهو ـاحق صحةـها.ـفالدين
ومعـأنـناـنقولـذلكـفإنـهذاـاموقفـاـيستلزمـكمـاـاـيفى،ـأنـاـنتكلمـمعـ
اآخرين،ـواـيستلزمـاانكاشـعىـأنفسناـوعدمـمعرفةـأحوالـاآخرين،ـبلـإنـهذاـ
اموقفـدافعـلناـإىـالنقاشـوامباحثةـوامخالطةـللدالةـوالبيانـوالنقدـبالطريقـاأوى،ـ
أنناـمأمورونـبدعوهمـوإرشادهم،ـوذلكـاـيتمـلناـعىـالصورةـالرعيةـامطلوبةـإاـ
بااختاطـهم،ـومعرفةـأقواهمـوالتحاورـمعهمـبالتيـهيـأحسن،ـومادلتهم،ـودعوهمـ

إىـالدينـاحق.ـ
ـالدعوةـاـيمكنـ ـأنـهذه ـيعتقدـظنًاـمنه ـإىـالتقريبـبنـاأديان، فبعضـمنـيدعو
ـباطل،ـبلـالتقريبـبنـاأديانـبمعنىـ أنـتتمـإاـبااعرافـبحقيةـاأديانـاأخرى،ـوهذا
التقريبـبنـأهلـاأديان،ـهوـدعوةـإساميةـأصيلة،ـولكنهاـقائمةـعىـأنـاإسامـهوـ
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الدينـاحق،ـوأنـذلكـيوجبـعىـأتباعهـأنـيقربواـمنـاآخرينـليسلكواـهمـمسالكـ

الدعوةـوالبيان،ـوليأمنواـرهمـإنـأرادواـباإسامـرًا.
ـوتسويتهاـ ـالتقريبـبنـاأديانـعىـرطـااعرافـبحقَيةـاأديانـميعًا فمنـأقام

ـاإسام،ـووضعهاـميعًاـعىـقدمـواحدة،ـفدعوتهـهذهـباطلة.ـ مع
وكذلكـنقولـبخصوصـامذاهبـاإساميةـاأخرىـمنـامعتـزلةـوامجسمةـ

والشيعةـوغرهم.ـ
ولذلكـنبهـاإمامـالطحاويـعىـوجوبـالراءةـمنـهذهـامذاهب،ـولكنـذلكـ
اـيستلزمـمطلقًاـاانعزالـعنـأصحاها،ـبلـيوجبـعليناـــأهلـاحقـــااختاطـهمـ
لدالتهمـإىـاحق،ـودفعـباطلهم،ـومنـهذاـالبابـقامـكثرـمنـأهلـالسنةـواجاعةـ

ـامذاهبـاأخرى،ـوذلكـحققـهدفنـجليلن: بالكامـعى
اأول:ـالتميـيزـبنـحقيقةـمذهبـأهلـالسنةـوبنـامذاهبـاأخرى،ـوالثاي:ـ

ـالتيـنسلكهاـيـخاطبةـكلـطائفةـمنهم. ـالطريقة معرفة
وذلكـخافًاـلـمنـظَنـأّنـذلكـيؤديـإىـزيادةـالفرقةـوالتشتتـبنـامسلمن،ـ
فَدَفَعهـذلكـإىـإنكارـأصلـامذاهب،ـوإنكارـميزـمذهبـأهلـاحقـعنـغرهم،ـبلـ
ـباإضافةـ ـبينهم، ـالتمييز ـلعدم ـيكفيـعنده اعَتقدـأهمـكلهمـمشركونـيـاإسام،ـوهذا
إىـسائرـااعتقاداتـاأخرى،ـوطريقتهـهذهـباطلةـكاـاـيفىـعىـأحد،ـفإنـالواقعـ
ـإىـاإسامـ ـكانتـمنتسبة ـفِرقـومذاهب،ـسواء أكرـدليلـعىـأنهـاـيمكنناـجاهلـوجود
أوـكانتـمنتسبةـإىـغره.ـفهذاـاـينفيـوجودـمصبـمنهمـومبطل،ـواـينفيـوجودـ

طوائفـوافقتـالدينـوأخرىـنافرتهـوأبطلتـبعضـأحكامه.ـ
ـبلـ فالتفرقـبنـالناسـهوـسنةـاهـتعاىـيـاأرضـكاـوردـيـآياتـرحةـبذلك،
هذاـهوـأحدـأسسـالتكليف،ـفاجهدـالذيـيبذلهـهؤاءـلتجاهلـوجودـهذهـالفروقاتـ
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بنـالبرـيـمذاهبهم،ـاـجديـواـتـنفع،ـبلـهيـطلبـمالـاـيقعـعادة،ـوطلبـ

ـأوكرامةـ. ـيساويـطلبـتنزيلـمعجزة امستحيلـعادة،
ثمـهذاـامسلكـبعدـذلكـخالفـماـكانتـعليهـسرةـالرسولـعليهـالصاةـوالسام،ـ
ـالدينـبمحاولةـهدايةـهؤاءـإىـ ـاختافاتـبنـالناس،ـوإناـجاء ِمنـعدمـجاهلـوجود
احقـعىـحسبـالوسعـوالقدرة،ـوطلبـالعملـعىـالبيانـواهدايةـاـيكونـإاـبعدـ
التسليمـبوجودـافراقاتـوأخطاءـوانحرافات،ـومـجئـبتجاهلـوجودهاـثمـالتعاملـ
معـأصحاهاـكأهمـغرـمفرقنـفعاً!ـوهمـيـالواقعـمفرقون!ـوجاهلـوجودـماـهوـ

موجودـَسَفٌه.
ـبعضـالفرقـ ـالتيـاختلفـعليها ـالكبرة ـنبنـاأصول ـأن ـيلزمنا ـالباب، ومنـهذا
اإمامـ نعتمدـأساسًاـعىـكتابـ للقارئـعىـهذاـاأصل،ـوسوفـ تنبيهًاـ اإسامية،ـ
ـ»اعتقاداتـ ـالرازيـيـكتابه: ـاإمام ـــوهو ـاأشاعرة ــ ـمذهبـأهلـالسنةـواجاعة امجدد

ـامسلمنـوامركن«ـمعـزياداتـورحـباـنراهـمناسبًا.ـ فرق
امعتزلة: 

ـنفيهمـ ـالعلمـوالقدرة،ـوامقصودـمن كلهمـمتفقونـعىـنفيـصفاتـاهـتعاىـمن
ها،ـهوـأهمـينفونـكوهاـزائدةـعىـالذات،ـوأيضًاـيتميزونـبنفيـبعضـالصفاتـالتيـ
ـالنفيـوالسمعـوالبر،ـوعىـ ـأهلـاحقـكاإرادةـعىـاختافـبينهم،ـوكالكام أثبتها
أنـالقرآنـمدثـوخلوق،ـومعنىـامحَدثـوامخلوق:ـأنهـمـيكنـيـالوجودـاخارجيـ
ـالثابتـيـامصحفـمنـاألفاظـ ـبه ـإنـقصدوا ـاهـتعاىـبقدرتهـوإرادته،ـوهذا: ثمـأوجده
ـبنفسه،ـ ـالقائم ـاهـتعاى ـالدالةـعىـبعضـمدلواتـكام واحروفـوالكلاتـامحدودة
ـبذاتهـفهوـملـ ـالنفيـالقائم ـاهـتعاى ـنفيـكام ـبه ـأرادوا فاـريبـيـصوابـذلك،ـوإن

اخافـمعـأهلـاحق،ـوهوـماـيريدونه.
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امسألةـهيـجوهرـ عباده،ـوهذهـ ليسـخالقًاـأفعالـ تعاىـ اهـ أنـ واتفقواـعىـ
الوجود،ـ إىـ العدمـ أنـاإنسانـخالقـأفعاله،ـأيـموجدهاـمنـ مذهبهم،ـوحاصلهاـ
ووجهـاخافـبينهمـوبنـأهلـالسنة،ـهوـأنـأهلـالسنةـيقولون:ـإنـاهـتعاىـهوـخالقـ

ـالعبادـمكتسبونـهاـكاـوضحناهـيـمله. ـالعباد،ـولكن أفعال
وماـتـميزواـبهـقوهم:ـبأنـفاعلـالكبرةـأيـالفاسقـيـمنزلةـبنـمنـزلتن،ـأيـ
اـهوـمؤمنـواـهوـعاص،ـومصرهـيـاآخرةـإىـاخلودـيـالنـار،ـوهوـمنـأضعفـ

أقواهم.
وهمـبعضـاأقوالـاأخرىـالتيـتـميزواـها،ـوامعتزلةـعىـالعمومـمنـفحولةـ

متكلميـاإسام،ـوهمـفوائدـاـتنكر،ـمعـماـهمـمنـأخطاء.
ومؤسسوـامعتـزلةـماـواصلـبنـعطاءـوعمروـبنـعبيدـكاناـمنـتامذةـاحسنـ
البري،ـوماـأحدثاـمذهبًاـوهوـأنـالفاسقـليسـبمؤمنـواـكافر،ـاعتزاـحلقةـاحسنـ
البري،ـوجلساـناحيةـيـامسجد،ـفقالـالناس:ـإهاـاعتزاـحلقةـاحسنـالبري،ـ

ـامعتزلة.ـ فسموا
ومنـمذهبـواصل:ـأنـعليًاـوطلحةـريـاهـعنهمـاـلوـشهداـيـيءـواحدـ
فشهادهاـغرـمقبولة.ـوزادـعليهـعمروـبنـعبيدـصاحبهـبأنـشهادةـطلحةـوالزبرـغرـ
ـالفريقنـ ـأنـعدالةـواحدـمنهاـاـبعينهـساقطة،ـأجلـفسقـأحد ـلزعمه ـبوجهـما، مقبولة

ـأيـمنها! ـالعملـبشهادة ـنستطيعـتعيينه،ـمـجز ـالتعين،ـوماـم بامقاتلةـاـعى
ـبالقتال،ـأهمـ ـعدالةـالصحابة ـيسقطوا ـم ـما ـيظهرـعدلـمذهبـأهلـالسنة ومنـهنا
ـفمذهبـ ـإىـالتكفر. ـاخوارجـالذينـذهبوا ـامعتزلةـوخالفوا ـفخالفوا كانواـمتهدينـفيه،

أهلـالسنةـأحكمـوأعدلـماـيتصورهـكثرـمنـالناسـيـهذاـالزمان.
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ـأنـيلقـ ـانتهتـإىـحّدـاـيقدر ـاهـتعاىـقد ـاهذيلـالعافـأنـخالقية ـأبو ـقاله وما

ـآخر))).  شيئًا
وهوـقولـباطلـباـريب،ـوبدعةـعظيمة.ـ

وأماـالنـظامـإبراهيمـبنـسيارـفكانـيقول:ـإنـالعبدـقادرـعىـأشياءـاـيقدرـاهـ
الواحدـوالقياس،ـومـيكنـيذكرـعليًاـ تعاىـعىـخلقها،ـوأنكرـحجيةـاإماعـوخرـ

ريـاهـعنهـبسوء.ـ
ومنـمذهبـأيـعيـاجَُبائّيـأنهـجوزـأنـيكونـالعَرضـالواحدـيـحالةـواحدةـ

موجودًاـومعدومًاـمعًا.ـ
ـإنـاجسمـيـالعدمـ ـأيـالقاسمـالكعبيـيقول: وكانـأبوـاحسنـاخياطـوهوـأستاذ

جسٌم،ـحتىـإهمـألزموهـأنـيكونـراكبًاـفرسًاـمعدومًا،ـفالتزمـذلكـوجوزه.ـ
وأماـأبوـاحسنـعيـبنـممدـالبريـفقدـنفىـاحالـوامعاي،ـوجوزـكراماتـ

ـامعتزلةـيـهذا)2). اأولياءـخالفًاـمعظم
اخوارج:

فرقهمـاتفقتـعىـأَنـالعبدـيصرـكافرًاـبالذنب،ـوهمـيكفرونـعثمـانـوعليًاـ
ـبكرـوعمرـريـ ـأبا ريـاهـعنها،ـوطلحةـوالزبرـوعائشةـريـاهـعنهم،ـويعظمون

اهـعنها)3). 
وأساسـنشوءـهذهـالفرقـسياي،ـومعظمـكامهمـَردُةـفعلـلبعضـاخافاتـ

ـالرازي،ـص32. ـاإمام )))ـ»اعتقاداتـفرقـامسلمنـوامركن«،

ـالسابقـص42. ـامصدر (2(

ـالسابقـص)5. ـامصدر (3(
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التيـنشأتـيـتلكـاأوقات،ـولذلكـنرىـأهمـمـيستمرـهمـوجودـبعدـذلك،ـومـينشأـ

همـخلفـإاـيـظلـنفسـتلكـالظروفـالتيـنشؤواـفيها.
فأسبابـنشوئهمـنفسيةـانفعاليةـأكثرـمنهاـفكريةـمضة،ـولذلكـاـيدومونـواـ
يظهرونـإاـيـالظروفـامشاهةـلظروفـأجدادهمـاأوائـل،ـوماـرحواـبهـمنـأنـ
فاعلـالكبرةـكافر،ـباطلـباـتوقف،ـويتميزـاخوارجـبأهمـكانواـظاهرًاـمنـالدعاةـإىـ
ـبحسبـزعمهم،ـعىـأهمـضلواـ ـاحكمـوالعدلـبنـالناس، ـباإسامـيـطريقة االتزام
السبيلـيـطريقهمـنحوـذلك،ـوماـيزعمونهـمنـكوهمـعىـاحقـليسـبمنجيهمـواـ

معذرًاـهم.ـ
وأجازـاأزارقةـأتباعـأيـنافعـبنـاأزرقـقـتلـخالفيهم.ـوأماـالنجداتـأتباعـ
ـ»وأكثرـاخوارجـ ـالرازي: ـقالـاإمام ـالنخعيـفقالـبوجوبـقتلـخالفيهم. ـبنـعامر نجدة

ـاهـ.ـ بسجستانـعىـمقالته«))).
وأماـالبيهسيةـأتباعـأيـبيهسـفمذهبهمـأنـمنـاـيعرفـاهـتعاىـوأساءهـوتفاصيلـ
الريعةـفهوـكافر.ـوأنكرـعبدـالكرمـبنـعجردـزعيمـالعجاردةـكونـسورةـيوسفـمنـ
القرآن،ـقالـحمقهـوتعصبه:ـأهاـيـرحـالعشقـوالعاشقـوامعشوق،ـومثلـهذاـاـ

جوزـأنـيكونـكامـاهـتعاى.
وأماـالصلتيةـأتباعـعثمـانـبنـأيـالصلتـفعندهمـأنـمنـدخلـيـمذهبهمـفهوـ

مسلم،ـفاإسامـمصورـيـمذهبهم.ـ
ـالرـمنـاهـ ـأن ـنكاحـبناهم،ـواـيرون ـبنـعمرانـجيزون ـأتباعـميمون واميمونية

تعاى.ـويقطعـاحمزيةـأتباعـمزةـبنـأدركـأنـأطفالـالكفارـيـالنار.ـ

ـالرازي،ـص55. ـاإمام )))ـ»اعتقاداتـفرقـامسلمنـوامركن«،
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أماـالشعيبيةـأتباعـشعيبـبنـممدـفيقولون:ـإنـالعبدـمكتسبـواـيقولونـإنهـ

ـالتيـقالواـبه))). موجد،ـغرـأهمـيوافقونـبقيةـاخوارجـفياـعداـهذاـمنـبدعهم
وللخوارجـأقوالـأخرىـمذكورةـيـكتبـالفرق.

الروافض والشيعة:
ـبالروافضـأنـزيدـبنـعيـبنـاحسنـبنـعيـبنـأيـطالبـريـاهـعنه،ـ إناـسموا
ـفرفضوهـومـ ـفمنعهمـمنـذلك، ـفطعنـعسكُرهـيـأيـبكر ـاملك، ـبنـعبد خرجـعىـهشام
ـفبقيـعليهمـهذاـ ـنعم، ـقالوا: ـبنـعي:ـرفضتموي؟ ـفقالـهمـزيد ـفارس، ـإاـِمَئتا يبقـمعه

ـالزيديةـواإماميةـوالكيسانية.ـ ااسم.ـوهمـطوائف:
ـالزيدية:ـ فأما

فمنهمـاجاروديةـأتباعـأيـاجارودـزيادـبنـامنذرـاهمذاي،ـيطعنونـيـأيـبكرـ
وعمرـريـاهـعنها،ـويقولونـإنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـنّصـعىـاإمامـبالوصفـدونـالتسمية،ـ

واإمامـبعدهـهوـعّي.ـ
ومنهمـالسليانيةـأتباعـسليانـبنـجريرـفيعظمونـأباـبكرـوعمرـبنـاخطاب،ـ
ويقولونـاإمامةـشورىـفياـبنـاخلق،ـوبجوازـإمامةـامفضولـمعـوجودـاأفضل،ـ
وأنـاأمةـأخطأتـيـالبيعةـأيـبكرـوعمرـمعـوجودـعي،ـإاـأنهـخطأـاـيبلغـالفسق،ـ

ـبنـعفانـوعائشةـوطلحةـوالزبر.ـ ويكفرونـعثان
ومنهمـالصاحيةـأتباعـاحسنـبنـصالح،ـيعظمونـأباـبكرـوعمر،ـويتوقفونـيـ

حقـعثان.

ـالدينـالرازي،ـص60. ـفخر )))ـ»اعتقاداتـفرقـامسلمنـوامركن«،
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ـاإمامية ـالروافض: ومن

ـالوصف،ـواإمامةـأصلـمنـ ـبالنصـالظاهر،ـاـبمجرد ـإمام وهمـيقولونـإنـعليًا
أصولـالدين،ـوهيـكالنبوة،ـويقدحونـيـإيانـمنـينفيـاإمامة.ـولذلكـيقدحونـبلـ
يكفرونـأغلبـالصحابة،ـويقولونـإهمـخانواـرسولـاهـملسو هيلع هللا ىلصـبعدماـعقدـاإمامةـلعيـ

وانقلبواـعىـأعقاهم،ـوصدرتـمنهمـمقواتـيـحريفـالقرآنـوغرـذلك.ـ
وهمـفرق:

ـالذينـيقولونـ ـااثناـعرية،ـوهم ـالشيعة ـاإماميةـوهم ومنهمـأصحابـاانتظار
إنـاإمامـبعدـاحسنـالعسكريـولدهـممدـبنـاحسنـالعسكري،ـوهوـغائب،ـوسيحر،ـ
وهوـامذهبـالذيـعليهـإماميةـزمانناـهذا،ـفإهمـيقولون:ـاللهمـصِلـعىـممدـامصطفى،ـ
الشهيدـ الزكي،ـواحسنـ الكرى،ـواحسنـ الزهرا،ـوخدجةـ امرتى،ـوفاطمةـ وعيـ
بكربا،ـوزينـالعابدين،ـوممدـبنـعيـالباقر،ـوجعفرـبنـممدـالصادق،ـوموسىـبنـ
جعفرـالكاظم،ـوعيـبنـموسىـالرضا،ـوممدـبنـعيـالتقي،ـوعيـبنـممدـالنقي،ـ

ـامنتظر. ـالقائم ـاإمام ـبنـاحسنـالعسكري، واحسنـبنـعي،ـوممد
ـواإماميةـيزعمونـأنـامعصومنـمنهمـأربعةـعر،ـوأنـاأئمةـاثناـعر،ـوهمـ
يكفرونـالصحابةـريـاهـعنهم،ـويقولونـإنـاخلقـقدـكَفرواـبعدـالنبيـعليهـالصاةـ
ـوصهيبًا. ـوبااً ـذرـومقدادًا ـوأبا ـوفاطمةـواحسنـواحسنـوالزبرـوعارًا والسامـإاـعليًا
قالـاإمامـالرازي:ـ»وهذاـالذيـذكرناهـيـاإماميةـقطرةـمنـبحر،ـأنـبعضـ
الروافضـقدـصنفـكتابًاـوذكرـفيهـثاثًاـوسبعنـفرقةـمنـاإمامية«)))،ـهذاـماـذكرهـ

ـالرازي.ـ اإمام

ـالدينـالرازي،ـص85. ـفخر )))ـ»اعتقاداتـفرقـامسلمنـوامركن«،
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ـيريدـبهـحرـالفرقـاإساميةـ ـوسبعنـفرقةـمنـاإمامية ـامصنفـثاثًا ـهذا وِذْكُر
يـاإماميةـفقطـوإخراجـغرهمـمنـالدين،ـوهوـحقيقةـمعتقدهم،ـوقدـوضحتـذلكـ

يـغرـهذاـاموضع.ـ
ومنهمـغاةـكالسبئيةـأتباعـعبدـاهـبنـسبأـيزعمـأنـعليًاـهوـاهـتعاى،ـواحتجـ
بأنـعليًاـأحرقـماعةـمنـامخالفنـواـيعذبـبالنارـإاـاإله.ـومنهمـالبنانيةـأصحابـ
بنانـبنـإسمـاعيلـالنـهديـيقولونـإنـاهـحَلـيـعيـريـاهـعنهـوأواده،ـوأنـ

أعضاءـاهـتعاىـكلهاـتعدمـإاـوجهه،ـلقولهـتعاى:ـ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ * ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ﴾ـ]الرمن:ـ26- 27[. 

ومنهمـاخطابـيةـأتباعـأيـاخطابـيزعمونـحلولـاهـيـعّيـثمـاحسـنـثمـ
احسن،ـوكانواـيعبدونـاإمامـجعفرـالصادق،ـترأـمنهم،ـفزعمـأبوـاخطابـأنـاإلهـ

انفصلـعنـجعفرـوحلـفيهـهو.
ومنهمـالغرابيةـقالواـإنـعليًاـأشبهـبمحمدـمنـالغرابـبالغرابـوقالواـإنـاهـ
ـبنـممدـ ـامشاهة ـلتأكد ـإىـممد ـفغلطـجريلـوأدىـالرسالة تعاىـأرسلـجريلـإىـعّي

وعي.ـ
ـإىـأيـبكر،ـ ـاخافة ـفوضوا ـما ـالصحابةـكلهمـكفروا ـأن ـيزعمون ـالكاملية ومنهم

وكفرـعيـأيضًاـماـمـحاربـأباـبكر.ـ
ـلنحذرـمنهمـومنـفتنتهم.ـ ـبعضهاـهنا ـباطلةـذكرنا ولفرقهمـمصائبـوأقوال

الكيسانية
ـبنـاحنفية.ـ ـاإمامةـكانتـحقًاـمحمد ـإن يقولون

ومنهمـالكربيةـزعيمهمـأبوـكربـالرير:ـيزعمونـأنـاإمامةـبعدـعيـكانتـ
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محمدـبنـاحنفيةـوأنهـحٌيـمـيمت،ـومأواهـجبلـرضوىـوعندهـعنـماءـوعنـمنـ
العسل،ـوعنـيمينهـأسدـوعنـيسارهـنمر.ـوامختاريةـأتباعـامختارـبنـأيـعبيدـالثقفيـ
يقولونـاإمامـبعدـاحسنـهوـابنـاحنفية،ـوامختارـنائبـممدـبنـاحنفية،ـوماـعرفـ

ـفركه. ـلقتله ـامختارـحيلة ـفدبر ـبمقولتهـقصده، ممد
ومنهمـالرونديةـأتباعـأيـهريرةـالرونديـيزعمونـأنـاإمامةـكانتـأواًـحقًاـ

للعباس))). 
ـأقواهم.ـ وهمـفرقـكثرةـماـذكرناهـنبذةـتعلنـعنـمساوئهم،ـوفساد

امشِبهة: 
الروافض،ـ التشبيهـيـاإسامـمنـ ُبُدوـ اليهودـأكثرهمـمشبهة،ـوكانـ أَنـ اعلمـ
مثلـبنانـبنـسمعانـالذيـكانـيثبتـهـتعاىـاأعضاءـواجوارح،ـوهشامـبنـاحكم،ـ
وهشامـبنـسامـاجواليقي،ـويونسـبنـعبدـالرمنـالقمي،ـوأبوـجعفرـاأحول،ـالذيـ
كانـيدعى:ـشيطانـالطاق،ـوهؤاءـعلاءـالروافض،ـثمـهافتـيـذلكـمنـامحِدثونـ

ـامعقوات.ـ منـمـيكنـهمـنصيبـمنـعلم
ـمذهبهـ ومنهمـاحكميةـينتسبونـهشامـبنـاحكمـادعىـأنـاهـتعاىـجسم،ـوغَرَ
أنهـسبعةـأشبار،ـأنـهذاـ يـسنةـواحدةـعدةـتغيرات،ـواستقرـرأيهـعاقبةـأمرهـعىـ

امقدارـأقربـإىـااعتدالـمنـسائرـامقادير.ـ
تعاىـ أنهـ فيـزعمونـ الرافي،ـ اجواليقيـ بنـسامـ أتباعـهشامـ اجواليقية:ـ وأماـ
ليسـبجسمـلكنـصورتهـصورةـاآدمي،ـوهوـمركبـمنـاليدـوالرجلـوالعن،ـإاـأنـ

أعضاءهـليستـمنـحمـودم.ـ

ـالدينـالرازي،ـص95. ـفخر )))ـ»اعتقاداتـفرقـامسلمنـوامركن«،
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واليونسية:ـأتباعـيونسـالقميـيزعمونـأنـالنصفـاأعىـمنـاهـموفـوأنـ

النصفـاأدنىـمنهـمصمت.ـ
والشيطانية:ـأتباعـشيطانـالطاقـيزعمونـأنـالباريـتعاىـمستقرـعىـالعرش،ـ
وامائكةـحملونـالعرش،ـوهمـوإنـكانواـضعفاءـبالنسبةـإىـاهـتعاىـلكنـالضعيفـ

ـالديك.ـ ـالديكـالتيـحملـمعـدقتهاـجثة ـالقوي،ـكرجل قدـحمل
ـوالسكونـوالسعيـ واجواربية:ـأصحابـداودـاجواريـيثبتونـاأعضاءـواحركة
هـتعاى،ـوكانـيقول:ـسلويـعنـرحـسائرـأعضائهـتعاىـماـعداـرحـفرجهـوحيته.ـ

تعاىـاهـعنـقوهمـعلوًاـكبرًا))). 
قالـاإمامـالرازي:ـ»اعلمـأنـماعةـمنـامعتزلةـينسبونـالتشبيهـإىـاإمامـأمدـ
ابنـحنبلـرمهـاهـوإسحاقـبنـراهويهـوحيىـبنـمعن،ـوهذاـخطأ،ـفإهمـمنـزهونـ
يـاعتقادهمـعنـالتشبيهـوالتعطيل،ـلكنهمـكانواـاـيتكلمونـيـامتشاهاتـبلـكانواـ
ـلهـوليسـكمثلهـيء،ـ ـمعـأهمـكانواـجزمونـبأنـاهـتعاىـاـشبيه ـآمناـوصدقنا، يقولون:

ـالتشبيه« )2).  ـبعيدـجدًاـعن ـااعتقاد ـأنـهذا ومعلوم
وهذاـتقريرـصحيحـدقيقـمذهبـهؤاءـاأعام،ـفهمـمنزهة،ـولكنهمـمنـامفوضةـ
الذينـيسكتونـعنـالكامـوالتفصيلـيـالنصوص،ـوقدـبيناـذلكـغرـمرةـيـأثناءـهذاـ

ـالشواهدـماـفيهـكفاية.ـ الرح،ـوأوردناـعليهـمن
هذاـماـقررهـاإمامـالرازي.ـ

)))ـوردـاسمـداودـاجواريـيـاعتقاداتـفرقـامسلمنـوامركنـامطبوع:ـ»داودـاحواري«ـوهوـ

ـاجواري. ـأنهـداود ـالفرق ـبنـأهل غلط،ـفامعلوم
)2)ـ»اعتقاداتـفرقـامسلمنـوامركن«،ـاإمامـفخرـالدينـالرازي،ـ)544-606هـ(،ـص99. 

مكتبةـالكلياتـاأزهرية.
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والشيعةـقدـتقلبتـهمـاأحوالـواآراء،ـفإهمـكانواـيـبدايةـأمرهمـكاـيقولـ
الرازي:ـأقربـإىـالتجسيم،ـثمـعدلواـعنـذلكـماـرأوهـمنافيًاـللعقولـوللثابتـمنـ
الريعة،ـفتحولـالعقاءـمنهم،ـوحاولواـبناءـمذهبهمـيـاإمامةـــوهوـأصلهمـالذيـ
يدورونـحولهـــعىـقواعدـمنـمذاهبـااعتزال،ـحتىـكانـبعضـكرائهمـتاميذـ

ـإاـاإمامة. للمعتزلة،ـوقائلنـبأقواهم،
ـأمامـمذهبـأهلـاحق،ـ ـأنـمذاهبـااعتزالـاـتقوىـعىـالصمود ـتبنـهم ـما ثم
ـبناءـمذهبهمـعىـ ـإى ـالقواعد،ـمالـمتأخروهم ماـكانـفيهاـمنـخللـوضعفـيـكثرـمن
ـابنـسينا،ـفخلطواـمذهبهمـبذلك،ـواستفادواـ ـالفاسفةـوخصوصًا قواعدـأخذوهاـمن

منـذلك.
وماـبنـأهلـالسنةـفسادـمذاهبـالفاسفة،ـوأظهرواـعوارـأقوالـهم،ـوضعفها،ـ
ـامجددـ ـإىـاإمام ـالرازي،ـحتىـانتهىـالدور ـالباقايـواجوينيـواإمام ومنـلدنـاإمام
الرازيـفقدـقـوضـأركاهم،ـوجعلهمـيدورونـحولـماـيقولهـهوـباعتـرافهم،ـوأجأـ

ـإىـاانحصارـيـركنـضيقـحقر.ـ ـيتبعهم الفاسفةـومن
تـنبهـبعضـحذاقـالشيعةـاإماميةـوهوـنصرـالدينـالطويـإىـماـحَلـهم،ـ
ـأدوارهمـعىـاجتهاداتـمأخوذةـمنـ ـبناءـمذهبـالشيعةـيـدورـجديدـمن وصارـحاول

الفاسفةـوامعتزلةـوإضافاتـجديدة.
ـالذيـتعمقـ ـالدينـالشرازي، ـفيهمـصدر واستمرـهمـاحالـعىـذلكـإىـأنـظهر
ـفيها،ـواستنبطـلنفسهـطريقًةـ ـعاليًة يـدراسةـامذاهبـالفلسفيةـوالكامية،ـحتىـبلغـمرتبًة
ـفلسفةـ فلسفيًةـجديدًةـخلوطًةـومشتقًةـمنـمذهبـابنـسيناـوالسهروردي،ـولُبـمذهبه
ابنـعريـيـقولهـبوحدةـالوجود،ـوأضافـإىـذلكـبعضـنظراتـمبتكرةـمنـعنده،ـ

وأعادـبناءـامذهبـالعقائديـهوـوأتباعهـعىـذلك،ـوهذاـهوـالدورـاحايـهم.ـ
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فـقدـصدقـإذنـماـنسبهـاإمامـالرازيـإىـبعضهمـمنـتـقلبهـيـمعتـقدهـإىـ

مموعهم))). 
الكَرامَيـة:

وهمـأتباعـأيـعبدـاهـممدـبنـكرام،ـوكانـمنـزهادـسجستان،ـواغتـرـماعةـ
بزهدهـثمـُأخرجـهوـوأصحابهـمنـسجستان.ـ

وهمـفرقـشتىـأقرهمـكاـقالـالرازيـاهيصمية،ـأتباعـممدـبنـاهيصم،ـويـ
ـويثبتونـ اجملةـفكلـفرقـالكراميةـيعتقدونـأنـاهـتعاىـجسمـوجوهرـوملـللحوادث،
لهـجهًةـوحّدًاـومكانًا،ـإاـأنـالعابديةـمنهمـيزعمونـأنـالبعدـبينهـوبنـالعرشـمتناه،ـ
البعدـغرـمتـناه،ـوهمـيـالفروعـأقوالـعجيبة،ـومدارـ واهيصميةـيزعمونـأنـذلكـ

ـالتزهد.ـ أمرهمـعىـامخرقةـوالتزويرـوإظهار
ومنـالكراميةـوامشبهةـاستمدـمنـظهرـيـالقرنـالسابعـاهجرّيـمنـينتسبـإىـ
السلفـزورًا،ـوأعادـأتباعهـيـهذاـالزمانـإحياءـمذهبه،ـونروهـبقوةـامالـوالسلطاتـ
التيـتدعمهمـوتستفيدـسياسيًاـمنـوجودهمـمفرقنـللمسلمن،ـوزورواـعىـامسلمنـ
للمسلمنـومـ إقامةـاحجةـعىـصحةـمذهبهمـ يقدرواـعىـ تفرقهم،ـومـ وزادواـمنـ

يقدرواـعىـدفعـاإحادـوالكفرـالذيـانترـبنـالناسـيـهذاـالزمان.ـ
اجْرية:

وهمـيزعمونـأنـالعبدـليسـقادرًاـعىـأفعاله،ـوامعتزلةـيسمونـأصحابـهذاـ
الرأيـاجرةـوامجرة،ـويَدعونـأنـأهلـالسنةـاأشاعرةـمرة،ـوهذاـخطأ،ـأَهمـاـ
يقولونـإنـالعبدـليسـبقادر،ـبلـيقولون:ـإنهـليسـخالقًا،ـوهوـقادرـعىـفعله،ـفيوجدـ

ـأملتهـهنا. ـتفاصيلـما ـأبنـفيها ـأنـأمكنـمنـكتابةـرسالةـيـتطورـمذاهبـالشيعة ـأرجو (((
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ـاحق،ـوادعاءـامعتزلةـتعاٍمـمنهمـعنـالفرقـالواضح))).  فرقـبنـاجريةـوقولـأهل

ومنـاجهميةـاجهمـبنـصفوان،ـوكانـيقول:ـإنـالعبدـليسـقادرًاـالبتة،ـوكانـ
يقول:ـإنـاهـمِدث،ـومـيطلقـعىـاهـتعاىـاسمـاليءـواموجود.ـ

ومنهمـالنجاريةـأتباعـأيـاحسنـبنـممدـالنجارـيوافقونـامعتزلةـيـمسائـلـ
ـاجريةـيـخلقـاأعالـوااستطاعة.ـ الصفاتـوالقرآنـوالرؤية،ـويوافقون

ـتلميذًاـ ـأمره ـالكوي،ـوكانـيـبداية ـبنـعمرو ـأتباعـرار ـالرارية: ومنـاجهمية
لواصلـبنـعطاء،ـثمـخالفهـيـخلقـاأعالـوإنكارـعذابـالقر،ـثمـزعمـأنـاإمامةـ

ـبالقري.ـ ـالقريـأوىـمنها بغر
ومنهمـالبكرية:ـأتباعـبكرـابنـأختـعبدـالواحدـمنـأصحابـأيـاحسنـالبري،ـ

ـاأطفالـوالبهائمـاـحسونـباأم.ـ يزعمونـأن
وهذاـالكامـعىـخافـماـعرفـبرورةـالعقل)2). 

امرجئية:
ـإنـاإيانـاـيقبلـالزيادةـواـالنقصان،ـ ـأتباعـيونسـبنـعون،ـوهمـيقولون: وهم
أنـاإيانـعندهمـمردـالقول،ـويقولون:ـإنهـاـيرـمعـاإيانـمعصيةـما،ـوإنـاهـ

ـاأمة.ـ تعاىـاـيعذبـالفاسقنـمنـهذه
ومنهمـمنـزعمـأنـالعصاةـمنـامسلمنـيلحقهمـعىـالراطـيءـمنـاحرارةـ
لكنهمـاـيدخلونـجهنمـأصاً،ـومنهمـمنـقال:ـإنـاهـتعاىـيدخلـالعصاةـنارـجهنمـ

ـاجنة.ـ ـبلـيرجهمـويدخلهم لكنهـاـيركهمـفيها،

ـالدينـالرازي،ـص03). ـفخر ـاإمام ـانظر:ـ»اعتقاداتـفرقـامسلمنـوامركن«، (((

ـالسابقـص06). ـامصدر (2(
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قالـاإمامـالرازيـمبينًاـالفرقـبنـمذهبـأهلـالسنةـومذهبـامرجئةـأنـكثرًاـ
ـعىـأهلـالسنةـاأشاعرةـ ـاخلطـتشنيعًا منـالناسـيلطونـبينها،ـوبعضهمـيقصدونـهذا
ـبأنـاهـتعاىـسيعفوـعنـ ـنقطع ـأَنا ـالبابـفهو ـ»وأماـمذهبـأهلـالسنةـيـهذا واماتريدية:
بعضـالفساق،ـلكنَناـاـنقطعـعىـشخصـمعنـمنـالفساق،ـبأنـاهـاـبَدـوأنـيعفوـ

عنه،ـونعلمـأنهـاـيعاقبـأحدًاـمنـالفساقـدائًا،ـأيـاـيلدـالفاسقـيـالعذاب)))«. 
الصوفية:

الصوفيةـهمـيـاأصلـطائـفةـتوجهواـنحوـاهـتعاىـعنـطريـقـالعمل،ـفلمـ
ـإاـمنـكانـمنهمـ ـالنظر، ـيميلونـعنـطريق ـالنظر،ـوهمـغالبًا ـبطريق يتميزواـعنـغرهم
ملتزمًاـبطريقةـأهلـالسنة،ـفهمـجمعونـبينها،ـولذلكـقالـاإمامـالرازي:ـ»حاصلـ
قولـالصوفيةـأنـالطريقـإىـمعرفةـاهـتعاىـهوـالتصفيةـوالتجردـعنـالعائقـالبدنية،ـ

وهذاـطريقـحسن)2)«.
ـبأنهـطريقـحسن،ـومـ ـالرازيـوصفه ـالطريق،ـواإمام ـالتميزـهذا فحاولـالصوفية

يقلـبأنـحْرـالطرقـيـهذاـالطريقـأمرـحسن.ـ
ومنهمـأصحابـالعادات:ـوهمـقومـمنتهىـأمرهمـوغايتهـتزينـالظاهرـكلبسـ

ـالسجادة.ـ اخرقةـوتسوية
ومنهمـأصحابـالعبادات:ـوهمـقومـيشتغلونـبالزهدـوالعبادةـمعـتركـسائرـ

اأشغال.ـ
ـبنوافلـ ـيشتغلوا ـالفرائضـم ـفرغواـمنـأداء ـإذا ومنهمـأصحابـاحقيقة:ـوهمـقوم

)))ـ»اعتقاداتـفرقـامسلمنـوامركن«،ـاإمامـفخرـالدينـالرازي،ـ)544-606هـ(،ـص09). 

مكتبةـالكلياتـاأزهرية.
ـالسابقـص5)). ـامصدر (2(
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العباداتـبلـبالفكرـوجريدـالنفسـعنـالعائقـاجسانية،ـوهمـجتهدونـأنـاـيلوـ

رهمـوباُهمـعنـذكرـاهـتعاى.ـقالـالرازي:ـ»وهؤاءـخرـفرقـاآدمين«))).ـاهـ.ـ
ـالنورّيـفااشتغالـ ومنهمـالنورية:ـيقولونـإنـاحجابـحجابانـنوري،ـوناي،ـأما
باكتسابـالصفاتـامحمودةـكالتوكلـوالشوقـوالتسليمـوامراقبةـواأنسـوالوحدةـ
ـالصفاتـ ـبالشهوةـوالغضبـواحرصـواأمل،ـأنـهذه ـالناريـفااشتغال ـأما واحالة.

صفاتـنارية،ـكاـأنـإبليسـماـكانـناريًاـفاـجرمـوقعـيـاحسد.ـ
ـالذينـذكرناهمـيرونـ ـمنـهؤاء ـ»وهمـطائفة ـقالـالرازي: ومنـالصوفيةـحلولية:
يـأنفسهمـأحوااًـعجيبةـوليسـهمـمنـالعلومـالعلقيةـنصيبـوافر،ـفيتومونـأنهـقدـ
حصلـهمـاحلولـأوـااحاد،ـفيدعونـدعاوىـعظيمة،ـوأولـمنـأظهرـهذهـامقالةـيـ

اإسامـالروافض،ـفإهمـادعواـاحلولـيـحقـأئمتهم«)2).ـاهـ.ـ
ـالرازي:ـ»وهمـقومـحفظونـطاماتـاـأصلـها،ـوتلبيساتـ ـامباحية:ـقال ومنهم
ـوليسـهمـنصيبـمنـيءـمنـاحقائقـبلـيالفونـ يـاحقيقةـوهمـيدعونـمبةـاهـتعاى،
الريعة،ـويقولونـإنـاحبيبـرفعـعنهـالتكليف،ـوهوـاأرـمنـالطوائف،ـوهمـعىـ

ـاهـ.ـ احقيقةـعىـدينـمزدكـكاـسنذكرـبعدـهذا«)3).

ـالدينـالرازي،ـص6)). ـفخر )))ـ»اعتقاداتـفرقـامسلمنـوامركن«،

ـالسابقـص6)). ـامصدر (2(

ـالسابقـص7)).  ـامصدر (3(

ومزدكـمنـالثنويةـوذكرـاإمامـالرازي،ـص)4)-42)أنه:ـ»ادعىـالنبوةـوأظهرـدينـاإباحة،ـ ـ
وانتهىـأمرهـإىـأنـألزمـقباذـبنـفروزـوالدـأنوـروانـالعادلـأنـيبعثـامرأتهـليمتعـهاـغره،ـ
ـفإنـقطعنيـ ـاتركـبينيـوبينهـأناظره، ـالتأذي،ـوقالـلوالده: فتأذىـأنوـروانـمنـذلكـالكامـغاية
ـأنوـروانـفقتلهـوأتباعه.ـ ـانقطعـمزدك،ـوظهرـعليه ـمعـأنوـروان، ـناظر ـفلا طاوعته،ـوإاـقتلته.

ـأولئكـالقوم«. ـبقية وكلـمنـهوـعىـدينـاإباحةـيـزمانناـهذا،ـفهم
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واأصلـيـالتصوفـأنهـطريقةـعمليةـلتذوقـعبادةـاهـتعاى،ـوللشعورـبنتائجـ
ـللربيةـوالتدرجـيـسلمـاأخاقـباتباعـ ـبأوامرهـونواهيه،ـوهوـعبارةـعنـطريقة االتزام

ـالصحيح.ـ ـالسنة ـاحنيف،ـوهذاـهوـتصوفـأهل الرع
وأماـغرهمـمنـامتصوفةـالذينـانحرفواـعنـمذهبـأهلـالسنة،ـفقدـادعواـأهمـ
يكَشفـهمـعنـعقائدـخالفةـومغايرةـلعقيدةـأهلـالسنةـبالكشف،ـوهوـنتيجةـزوالـ
ـفيدعونـ احُجبـوانقطاعهمـعنـالقيودـالبرية،ـحتىـاـيبقىـبينهمـوبنـاهـتعاىـيء،
ـالذيـصارـكثرـ ـالوجود، ـاهـتعاى،ـوهذاـهوـمذهبـوحدة أنـوجودهمـهوـعنـوجود

ـالسنة. ـبه،ـوهوـخالفـقطعًاـمذهبـأهل ـالصوفيةـيقول من
وهمـيدعونـأنـكلـاموجوداتـوجودهاـهوـعنـوجودـاهـتعاى،ـولكنـالتكثرـ
ـثابتةـللذاتـاإهية،ـويقولونـإنـالوجودـ الظاهرـإناـهوـتكثرـقيودـعدمية،ـونَِسٍبـإضافية
اإهيـهوـوجودـمض،ـوكلـوجودـفهوـعنـالوجودـاإهي،ـفاـتكثرـيـالوجود،ـ
ـمظاهرـ ـقيودًا،ـوأحيانًا ـأحيانًا ـيسموها ـإناـهوـيـنسبـوقيودـواعتباراتـعدمية، والتكثر
وموجودات،ـفهمـيفرقونـبنـالوجودـالذيـيقولونـإنهـواحدـاـيتعدد،ـوبنـاموجودـ
امتكثرـالقائمـبعنـالوجودـالواحد،ـوأحيانًاـيسموهاـجلياتـوأخرىـصورًا،ـوغرهاـ

منـالتسميات.ـ
ـبالتصوف،ـولذلكـفعىـصوفيةـ ـأَرـكثرًا ـبأمثالـهؤاء،ـقد واختاطـالصوفية
أهلـالسنةـالتحذيرـمنـهؤاءـامتسللنـإليهم،ـوامندمنـيـطريقتهم،ـمنـمـيوافقـ

ـيقررونه.ـ ـبيانـغلطهمـفيا ـالسنة،ـمع مذهبـأهل
ـمٌرـبمذهبـأهلـالسنةـ ـالسنةـعنـاإنكارـعىـهؤاء وسكوتـكثرـمنـصوفية
باـشك،ـواـشكـأنـمنـَرحـأهُلـالسنةـبعلوـكعبهـيـالتصوف،ـكاجنيدـومنـسارـ
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عىـدربه،ـومنـأمثالـاإمامـالقشيـريـصاحبـ»الرسالةـالقشرية«ـالتيـهيـالـممثلـ
الصحيحـلـمذهبـالتصوفـالسنيـالنقي،ـفهؤاءـاـاعراضـعليهمـبلـهمـأعامـ

هدى.ـ
وتوجدـفرقـانـتسبتـإىـاإسامـوهيـخارجةـعنهـقطعًا،ـوهمـالباطنيةـعىـ

اختافـفرقهم.ـ
الطوائفـاإسامية،ـ الفاضلـــعىـأهمـ ــأهاـاأخـ وهذاـنكونـقدـعرفـناكـ

ـبينهاـعىـنورـوهدى. ـالتمييز والفرقـالكرىـلتستطيع
فإنـقلت:ـفأينـهيـميزاتـأهلـالسنةـوهمـأهلـاحق؟

نقولـوباهـالتوفيق:ـكلـماـمىـمنـبياٍنـيـهذاـالكتابـهوـصورةـعنـأصولـ
ـاهـتعاىـ ـالدفاعـعنهمـهمـاأشاعرةـواماتريدية،ـوفقنا ـبأمر أهلـالسنةـواجاعة،ـوالقائم

وإياكمـإىـاتباعـاحقـونرته.
واحمدـهـربـالعالـمن،ـوالصاةـوالسامـعىـسيدناـممدـأرفـاأنبياءـ

وامرسلن.
كتبه

الفقرـإىـاهـتعاىـ)سعيدـفودة(
غفرـاهـلهـوسرـذنبه
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